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1-2020 Yılı İkİncİ
Çeyreğİnde Basın
Özgürlüğü Atmosferİ
Dünyadaki tüm meslek grupları için Covid-19 salgın koşullarının gölgesinde geçen 2020 yılının
ikinci çeyreği, medya için de aynı koşullardan en ağır şekilde etkilendi. Ancak salgını da gölgede
bırakan sansür, cezalandırma pratikleri ve hak ihlallerine zemin hazırlayan mevzuat değişiklikleri
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının en öncelikli gündemiydi. Bu dönemin gidişatını belirleyecek
sözler de elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aitti. Nisan ayında gerçekleşen kabine
toplantısının ardından “Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset
virüslerinden de inşallah kurtulacaktır”1 diyen Erdoğan’ın kimi kastettiği çokça tartışma konusu oldu
ancak tartışmanın daha önemli bir yanı ise bir ülkenin cumhurbaşkanının kendisini eleştiren medya
mecralarını “virüs” olarak nitelemesiydi. Çeyreğin sonuna gelindiğinde bu sözler yerini İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun internette hâlâ ulaşılabilir olan “namussuzluk”2

açıklamasına bırakıyordu.

Böyle bir ortamda basın özgürlüğünden bahsetmek en hafif tabirle komik kalsa da bu rapor üç aylık
dönemde basın özgürlüğünün geldiği duruma mercek tutmayı amaçlıyor.
İkinci çeyrekte, yılın ilk üç ayının sonunda tasarı hâlinde bekleyen İnfaz Yasası kanunlaştı, “beklemede”
statüsüyle sahiplerine verilmeyen turkuaz basın kartları aynı statüyle ikinci üç ayını da geçirdi.
Gazetecilere açılan davaların büyük bölümü pandemi koşulları nedeniyle ertelendi; RTÜK ve BİK
basını destekleme ve basın özgürlüğünü savunacak düzenleme yapma görevlerini; keyfiyete dayalı
özgürlüğünün temeli olan demokrasiyi keyfiyete dayalı yasal düzenlemelerle daha da geriye götüren
uygulamalar da hız kesmedi. İnfaz Yasası, tüm baroların itirazına rağmen TBMM’ye sunulan Çoklu
Baro yasa teklifi, gündem olan sosyal medya sansürü düzenlemeleri, CHP ve HDP milletvekillerinin
dokunulmazlıklarının kaldırılması gibi birçok olay Türkiye’de her yeni gün baskı rejimini perçinleyen
başlıklardı.
Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yalnızca bu çeyrekteki değil son bir yıldaki durumu inceleyen yerel
ve uluslararası farklı raporlar da yayımlandı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yıllık
yayımladığı endekse göre Türkiye basın özgürlüğü alanında 180 ülke arasında 154. sırada yer aldı3.
Alanda yayımlanan iki önemli uluslararası araştırma ise Reuters Gazetecilik Enstitüsü ve Center for
American Progress (CAP) örgütlerinden geldi. Habere güven konusunda yapılan anketlerin sonuçlarına
dayalı araştırmaların Reuters Enstitüsü tarafından yapılan ilkinde habere güven %55 olurken, CAP’ın
1 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-vir%C3%BCs-ile-kimi-kastetti/a-53121745
2 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1273505192445706241
3 https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decade-journalism-exacerbated-coronavirus
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yayın durdurma, idari para ve ilan kesme cezalarıyla arka plana atmaya devam etti. Ayrıca basın

raporunda bu oran %314. CAP’ın raporuna göre ayrıca ankete katılanların %56’sı Türkiye’de basının
özgür olmadığını düşünüyor. Siyasi kutuplaşmayı da yansıttığını iddia edebileceğimiz bu yüzdeler
Türkiye’de basın özgürlüğü atmosferinin gün geçtikçe daha da karanlık bir hâl aldığını gösteriyor.
Gazeteciler Cemiyeti M4D Projesi’nin bu dönemde düzenlediği ankette de benzer sonuçlara ulaşıldı.
Raporun ekinde görebileceğiniz anket çalışmasının sonuçlarını ilgili bölümlerde inceleyebilirsiniz.
Rapor ve araştırmaların dışında ikinci çeyrekte doğrudan basın ve ifade özgürlüğü başlığı altında
değerlendirilebilecek ve ülke gündeminde yer bulan başlıklar şu şekildeydi5:
•

Covid-19 salgını nedeniyle hem davası süren birçok gazetecinin dava tarihleri ertelendi hem de
salgın nedeniyle sahada çalışmak durumunda olan gazetecilere dönük hak ihlalleri gerçekleşti.
Aynı nedenle birçok basın organı ekonomik anlamda yara aldı. Salgının haberleştirilmesinde
veri paylaşımı ve şeffaflık konuları tartışmaya yol açtı.

•

14 Nisan 2020 tarihinde TBMM’den geçen İnfaz Yasası kapsamında Basın İlan Kurumu’ndan
(BİK) ilan alamayan gazetelerin cezaevlerinde dağıtımının yasaklanması sağlandı ve cezaevinde
“terör” suçlamasıyla bulunan gazeteciler yasa yoluyla ilan edilen aftan yararlanamadı.

•

BİK ve RTÜK eliyle kesilen cezalar bu dönemde de artarak devam etti. Cumhuriyet, Evrensel,
Sözcü, Korkusuz gibi gazeteler ve TELE 1, Halk TV, Fox TV gibi televizyonlar özelinde idari para,
ilan kesme ve yayın durdurma cezalarıyla basın özgürlüğüne darbe vurulmaya devam etti. Aynı
zamanda Independent Türkçe Servisi, Özgürüz gibi mecraları da kapsayan erişim engelleme
kararlarıyla internet sansürü de dönemin öne çıkan başlıklarındandı.

•

Yılın ikinci çeyreğinde yalnızca basın kurumlarına değil gazetecilere de dönük yargılama kararları
alındı ve farklı nedenlerle cezalandırma politikaları devam etti. Ülkenin ünlü gazetecilerinden
Fatih Portakal’ın ekrandaki sözleri nedeniyle kanalına ceza verilmesinin yanında Portakal
hakkında da üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı6. Bu çeyrekte doğrudan
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hükümet yetkililerinin hedef göstermesi veya konuya müdahil olması ardından gazeteciler
yargılamaya muhatap oldu. Oda TV’den Müyesser Yıldız ve TELE 1’den İsmail Dükel, Müyesser
Yıldız’ın İçişleri bakanı Süleyman Soylu ile tartışması sonrası “askeri casusluk” suçlaması ile
gözaltına alındı7. Süleyman Soylu benzer şekilde gazeteci Saygı Öztürk’ün bir yazısını8 Twitter
üzerinden “namussuzluk” olarak niteledi. Bakan’ın attığı tweet’e hâlâ ulaşılabiliyor9. Bu çeyrekte
aynı zamanda, Soylu’nun bir günlük istifa ve göreve geri dönüş süreci hakkındaki sosyal
medya paylaşımı nedeniyle Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal hakkında da
soruşturma açıldı10.

4 https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/06/10/485976/turkeys-changing-media-landscape/
5 Bu bölümdeki verilerin derlenmesinde Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Projesi (ÖİB) kapsamında aylık olarak hazırlanan İfade
ve Basın Özgürlüğü raporlarından yararlanılmıştır.
6 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/fatih-portakala-bankacilik-kanununu-ihlalden-3-yila-kadar-hapis-istemiyle-dava-5784573/
7 https://www.gercekgundem.com/medya/187690/faruk-bildiriciden-suleyman-soylu-hatirlatmali-muyesser-yildiz-yazisi
8 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/trabzon-boyle-bir-yukselis-gormedi-5880733/
9 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1273505192445706241
10 https://gazetekarinca.com/2020/06/gazeteci-kanbal-hakkinda-soyluya-hakaret-davasi/
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•

Son dönemde sıkça görülen Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturmaları, bu dönemde de devam
etti. Evrensel ve Artı Gerçek yazarı, yayıncı Ragıp Zarakolu hakkında, açık şekilde darbe karşıtı
olduğu görülen yazısıyla ilgili “darbe çığırtkanlığı” suçlamasıyla Cumhurbaşkanı tarafından
suç duyurusunda bulunuldu. Hakaret suçlamalarının bu dönemki odağı ise Cumhurbaşkanı
eşi Emine Erdoğan’ın çantasıydı. Erdoğan’ın 50 bin dolar değerinde çanta taşıyor olması
haberleştirildikten sonra farklı kollardan soruşturmalar başlatıldı. Örneğin, Evrensel gazetesi
yazarı Ender İrmek konuya ilişkin yazısı nedeniyle yargılanmaya başladı11; hemen öncesinde
Ekşi Sözlük forumunda tartışılan altı başlık hakkında engelleme kararı çıktı12.

•

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapı
yaptırmasıyla ile ilgili yapılan haberler sonrası büyük bir karalama kampanyası başlatıldı.
Cumhuriyet’in “Boğaz’da kaçak var”13 haberine “terör” soruşturması başlatıldı ve konuya ilişkin
haberlere erişim engeli getirildi14.

•

Twitter ile ilgili uzun süredir gündemde olan “troll” ve “sahte hesaplar” tartışmalarına,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu çeyrekte bir yayınıyla katkı sundu. Başkanlığın
yayımladığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu”15 adlı rehberde “trollere dikkat edilmesi” benzeri
birçok uyarı yer aldı. Yayından kısa bir süre sonra Twitter’ın çoğunluğu iktidar partisi AKP ile
ilişkili sahte hesapları kapatması konuyla ilgili ironiyi gözler önüne seren nitelikteydi16. Birçok
gazeteci için haberlerini üretmenin yeni adresi hâline gelen Twitter’ın 2019 yayımladığı son
rapora göre (2019 ilk yarısı raporu)17 Türkiye içerik kaldırma taleplerinde dünyada birinci sırada
yer alıyor ve 6,073 toplam talebin yalnızca %5’inin uygun bulunması18 da internet sansürünün
ve dezenformasyonun geldiği boyutları gösteriyor. Gelecek çeyrekte troll, sahte hesap ve
dezenformasyon tartışmalarının, önümüzdeki dönemde iktidar bloğunun yeniden gündeme
getirdiği sosyal medya yasa tasarısına konu olacağı açık.

adlandırılabilir. Yukarıda belirtilen maddelere ek, basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin son üç aydaki
önemli gelişmelerin günlük olarak tutulan kaydı için Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Projesi
kapsamında yayımlanan aylık raporlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

11 https://www.dw.com/tr/hermes-%C3%A7anta-yaz%C4%B1s%C4%B1-nedeniyle-hakim-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda/a-53928841
12 http://siyasihaber4.org/mahkeme-kararini-verdi-artik-bilale-hicbir-sey-anlatamazsiniz-ve-emine-hamin-cantasini-da-karistirmayin13 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazda-kacak-var-1732955
14 https://www.birgun.net/haber/fahrettin-altun-un-bogazda-kiraladigi-arazinin-haberine-erisim-engeli-297372
15 https://www.iletisim.gov.tr/uploads/docs/SosyalMedyaKullanimKilavuzu.pdf
16 https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/information-operations-june-2020.html
17 https://transparency.twitter.com/en/removal-requests.html
18 https://transparency.twitter.com/en/countries/tr.html
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Öne çıkan bu başlıklar basın özgürlüğüne vurulan darbenin yalnızca birkaç örneği olarak

2-Covid-19 dönemİnde
basın özgürlüğü
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeyreğin öncelikli konusu Covid-19 salgını idi. Gazeteciler
Cemiyeti’nin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü M4D Projesi kapsamında, 2020 yılı ikinci
çeyreğinde gazetecilerin döneme özgü sorun ve önerileriyle ilgili bilgi almak üzere iki Durum
Değerlendirme Toplantısı düzenlendi ve 2019 yılında ilki uygulanan Mesleki Memnuniyet Anketi’nin
ikincisi uygulandı. 28 Nisan 2020 tarihinde Ege ve Marmara Bölgesi’nde çalışan gazetecilerin
ağırlandığı, 25 Haziran 2020 tarihinde de doğrudan salgın döneminde yaşanan sorunların dinlendiği
durum değerlendirme toplantılarında ve ankette salgına ilişkin öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:
•

Salgın döneminde işverenin kayıplarını önlemek için uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği
kapsamında gazetecilerin maaşlarını çalıştıkları zamana oranla alamadıkları ya da ödeneğin
yanında işverenin ödemesi gereken payda kesintiye gidildiği Aydın ve İstanbul’da çalışan iki
gazeteci tarafından dile getirildi. BİK’in salgın dönemi kapsamında önce geçici aldığı, ardından
da Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gazetelerde çalışan fikir işçilerinin “tam ve eksiksiz
olarak” çalışmış kabul edileceği kararı bu anlamda çeyrekte öne çıkan olumlu bir gelişmeydi19.

•

Basın emekçilerinin salgın döneminde sosyoekonomik haklarından mahrum kalabildiğinin
tartışıldığı toplantılarda gelirini kaybeden gazetecilere işsizlik fonundan maaş verilmesi,
gazete sahiplerine faizsiz kredi imkânı tanınması gibi öneriler dile getirildi. Düzenlenen anketi
yanıtlayan ve aktif çalışan 51 gazetecinin %15.6’sı iş yükünde azımsanamayacak seviyede
azalma olduğunu belirtirken, 9 gazeteci maaşlarında kesintiye gidildiğini (%17.6), 2 serbest
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gazeteci de iş yüklerinin ve dolaylı olarak gelirlerinin azaldığını söyledi (%6). Aynı zamanda bir
gazeteci de işten çıkarıldığını belirtti (%2).
Grafik-1: Çalışan gazetecilerin Covid-19 dönemindeki hak kayıpları
Bu dönemde hak kaybına uğradınız mı?
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%6

% 1,9
% 45

--------------------------------------------------------------------------------------------

İş ve re n o la ra k g el i r si z k a l dım .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma aş m ikta rı m da a z a lm a o l d u.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

%2
% 17,6
% 100

TO PL AM

19 https://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumunun-gazeteleri-rahatlatacak-destek-paketi/
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•

Sahada görev yapan gazetecilere yeterli sayıda hijyen ekipmanı sağlanmadığı birçok gazeteci
tarafından aktarıldı. Aynı zamanda 64 gazetecinin yanıtladığı Mesleki Memnuniyet Anketi
kapsamında yöneltilen “Çalıştığınız kurum kişisel korunma ekipmanlarını (maske, siperlik,
tek kullanımlık eldiven vb.) size sağlıyor mu?” sorusunda, sahada çalışan gazetecilerin %77’si
kurumlarının herhangi bir ekipman sağlamadığı, sağlanan ekipmanın yeterli kalitede olmadığı
ya da ekipmanların yeterli miktarda olmadığını belirtti.

Grafik-2: Covid-19 döneminde gazetecilerin kişisel korunma ekipmanlarına erişimi
Sahada çalışan 23 gazetecinin cevapları

.
.
.
.
•

Kurum herhangi bir ekipman sağlamıyor. (7)
Sağlanıyor ancak gerekli kalitede değil. (5)
Sağlanıyor ancak yeterli miktarda değil. (5)
Yeterli ölçüde ve kalitede ekipman sağlanıyor. (6)

Benzer şekilde sahada çalışan gazetecilerin %27’si sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını,
%45’i uyulduğunu, %23’ü ise sahada yürütülen gazeteciliğin bir meslek dalı olarak sosyal
mesafe kurallarına uygun olmadığını belirtti. %5’lik bir kitle soruya yanıt vermedi.

•

T.C. Sağlık Bakanlığının dezenformasyonun önüne geçilmesi amacıyla şeffaf bilgi paylaşma
sınavını veremediği, ayrıntılı veri tablolarının nadiren gazetecilere sunulduğu öne çıkan bir
kavramlaştırıldığını hatırlatan basın emekçileri, sorunun pandemi öncesinde
de büyük
photography.co

olduğunu ve salgın döneminde daha da arttığını anlattı. Gazeteciler aynı zamanda, özellikle
eleştirel medya kuruluşlarını cezalandırma yöntemi olarak kullanılan akreditasyonun kamu
kurumlarından haber almadaki önemini salgın döneminde bir kez daha anladıklarını belirtti.
Yerel basın açısından habere erişimin daha da zorlaştığını belirten Kayseri’den bir gazeteci,
sahada olmaktan başka bir çarelerinin bulunmadığını, bu ekonomik şartlar altında da muhabirlik
mesleğinin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
•

Basın İlan Kurumu’nun aldığı kararla Türkiye’deki yerel gazetelerin kendi yazılı mutabakatları
uyarınca dönüşümlü çıkarılabileceği açıklandı20. 421 gazetenin yararlandığı bu karar olumlu
olsa da durum değerlendirme toplantılarında mutabakatın gazetelerin kendi inisiyatifine
bırakılmasının özellikle siyasi anlamda birbiriyle karşıt yayın çizgisinde olan yerel basın
açısından zorluk yarattığı belirtildi. Ayrıca BİK’in bu destek paketini sunarken aynı zamanda ilan
geliri kesme cezalarının salgın döneminde basına destek prensibine tamamıyla ters düştüğü
aktarıldı.

20 https://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumunun-gazeteleri-rahatlatacak-destek-paketi/
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diğer konu başlığıydı. Pandemi dönemine özgü dezenformasyonun da “infodemi” şeklinde

•

Yerel basının özellikle işyeri bazlı abonelik sistemiyle çalıştığını belirten bir gazeteci, pandeminin
işyerleri kapalı olduğu için abonelik iptallerine yol açtığından yakındı. Resmî ilanların ticari
reklam ve aboneliğin zorlaştığı döneminde hayati olduğuna da dikkat çekildi.

•

Kopyala-yapıştır şeklinde yapılan haberlerin, pandemi sonrası dijital yayımların hız kazanmasıyla
yerel basına daha da büyük darbe vurduğu bir başka konu başlığıydı. Kaynak gösterilmeden
yapılan ve aynen kopyalanan haberlerin hem etik hem de reklam gelirine bağımlı internet siteleri
açısından ekonomik sorunlar doğurduğu söylendi.

•

Yerel yönetimler, yereldeki diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin basına teşvik
desteği verebileceği tartışıldı. Örneğin Belediye Meclisi ve Encümen kararlarının yerel
gazetelerde yayımlanarak basına destek verilebileceği fikri ortaya atıldı. Bu konuda desteğin
ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunacağı, ancak basın organlarının bağımsızlığına da zarar
verebileceği tartışmanın iki kutbuydu. M4D Projesi’nin Durum Değerlendirme Toplantısına
katılan gazeteciler arasında bu maddeyle ilgili ortak bir kanaate varılamadı.

•

Toplantılar ve anket sonuçlarının dışında ikinci çeyrekte salgın başlığı altında nitelenecek
önemli bir gelişme Oba Makarna firmasına ilişkin haberlere erişim engeli getirilmesiyle yaşandı.
Firmaya ait fabrikada çok sayıda Covid-19 vakasına rastlanmasını aktaran haberlere “itibarı
zedeleyeceği” gerekçesiyle erişim engeli getirildi21.

Yukarıda belirtilen başlıklar dışında farklı kuruluşların Covid-19 döneminde yaptığı araştırma ve
röportajlara göre de benzer sonuçlara rastlanıyor. M4D Projesi telif desteğiyle yayımlanan haberde
gazetecilerin belirttiği üzere pandeminin ilk etkisi birçok haberin birincil kaynağı olan sokaktan
kopmak22. Yaşamı sürdürmek için gerekli gelirin azalması ve medya sektörünün küçülmesi
aktarılan diğer önemli sorunlardan. NewsLabTurkey tarafından yaygın medya yöneticilerinden
alınan görüşler ise pandeminin yöntem açısından değiştirdiklerine dikkat çekiyor23. Dijital
M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Nisan - Mayıs - Haziran 2020

mecraların önem kazanması, okuyucu ile etkileşimin artırılması, video-animasyon içeriklerinin
çoğaltılması gibi stratejiler pandemi ile baş etmeye çalışan medya sektörü için öncelikli görünüyor.
Alanda öncü iki sendika olan DİSK Basın-İş ve TGS’nin yaptığı araştırma24 ve anket çalışmalarına25
göre de muhabirlerin birçoğu kendisini risk altında hissediyor ve raporlanan vakalardan hareketle
zaten doğrudan risk altında. Fazla mesai, kısa çalışma ödeneği hakkındaki şikayetler, matbaa
çalışanlarının salgın süresince de doğrudan işyerlerinde bulunması zorunluluğu, evden çalışmaya
getirilen kısıtlamalar sektörde çalışanların öncelikli sorunları olarak dikkat çekiyor. Ayrıca kamu
kurumları kaynaklı bilgiye erişimde yaşanan zorluklar ve dezenformasyonla mücadele haber
üretiminin halihazırda var olan ve pandemi sırasında tepe noktaya ulaşan problemleri.

21 https://www.evrensel.net/haber/407499/oba-makarnadan-gazete-ve-internet-sitelerine-erisim-engeli
22 http://media4democracy.org/news/gazeteciler-coronali-gnlerde-degisen-alisma-kosullarini-anlatti
http://media4democracy.org/news/evde-mesaimiz-daha-ok-artti
23 https://www.newslabturkey.org/yayin-yonetmenleri-koronavirus-gunlerinde-degisen-haberciligi-anlatiyor/
24 http://www.diskbasinis.org/index.php/tr/yay-nlar-m-z/raporlar/1158-korona-guenlerinde-gazetecilik-arast-rmas
25 https://journo.com.tr/covid-medya-gazeteciler
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3-Basın özgürlüğünde
yasal düzenlemeler,
devlet ve hükümet
polİtİkası
a. Yasal düzenlemeler, davalar, cezaevindeki gazeteciler
Yasal düzenlemeler
Ocak ayı başından beri ülke gündeminde olan İnfaz Yasası taslağı Nisan ayı başında TBMM’den
geçerek yasalaştı. Bu kapsamda basını da yakından ilgilendiren iki konudan ilki cezaevinde “terör”
suçlamasıyla bulunan gazetecilerin serbest bırakılmaması; ikincisi ise BİK’ten resmî ilan alamayan
gazetelerin cezaevlerine girişinin yasaklanmasıydı. Her iki konuya dair maddeler de yeni düzenleme
kapsamında kabul edildi ve 90 bine yakın kişinin tutukluluğu son bulurken hem gazeteciler cezaevinde
kalmaya mahkûm edildi hem de cezaevlerindeki tutukluların haber alma hakkı kısıtlanmış oldu. Basın
özgürlüğü alanında faaliyet gösteren Press in Arrest’in araştırmasına göre26, “Cezaevindeki en az
54 gazeteci, yani cezaevindeki gazetecilerin neredeyse yarısı, infaz düzenlemesinden muaf tutuldu.
Son iki yıl içinde yargılaması tamamlanan ve/veya süren en az 242 gazeteci” de düzenlemeden
yararlanamadı.

basın kartı sahibi olma şartına bağlayan düzenlemeyi ve gazetecinin ödenmeyen ücretlerinin yüzde
5 fazlası ile ödenmesi düzenlemesini”27 iptal etmesi yeni bir süreci başlatmıştı. Karar uyarınca Kasım
2020’ye kadar Basın Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörüldü. Ancak yeni yasal düzenlemenin
şartları henüz kesinleşmedi. Gazeteciler Cemiyetinin Avukat Mustafa Gökhan Tekşen’in katkılarıyla
ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Foto
Muhabirleri Derneği, Haber Kameramanları Derneği ve Parlamento Muhabirleri Derneği işbirliğinde
hazırladığı “Basın hukuku alanında durum değerlendirmesi ve çözüm önerileri” metni TBMM Başkanı
Mustafa Şentop’a ve basın özgürlüğü alanında aktif çalışmalar yürüten milletvekillerine sunuldu.
Değerlendirme metninde öne çıkan başlıklar şu şekilde:
•

İptal edilen günlük %5’lik gecikme faizi yerine mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının
kanunlaşması ve basın çalışanlarına altı ay- bir yıl ücretlere karşılık belirlenecek tazminat
hakkının tanınması

26 http://www.pressinarrest.com/analizler/infaz-duzenlemesi-gazetecilik-artik-daha-buyuk-suc/
27 https://www.evrensel.net/haber/397330/yipranma-payi-icin-kart-sahibi-olma-sarti-iptal-edildi
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İnfaz Yasası’nın dışında Anayasa Mahkemesi’nin Şubat ayında aldığı kararla “... yıpranma payını sarı

•

İptal edilen veya kontrolde olan basın kartları konusunun çıkarılacak kanun ile muğlaklık
barındırmayacak şekilde çözülmesi

•

İnternette faaliyet gösteren gazetecilerin mesleki statülerinin belirlenmesi

•

İnternet engellemelerinde keyfiyetin ve sınırsızlığın önüne geçecek yasal altyapının oluşturulması

Değerlendirme ve öneri metninin tamamına buraya tıklayarak ulaşılabilir.
Yasal düzenlemeler başlığı altında başka önemli bir gelişme de polisin internet abonelerine ait
kimlik bilgilerine ulaşmasını sağlayan OHAL kararının Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından
iptal edilmesiydi28. Kişisel verilerin korunmasına aykırı bulunan bu maddenin iptaliyle birlikte bir
süredir devam eden sosyal medya gözetimi tartışmaları yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında
internet ortamındaki yayınların ve sosyal medyanın düzenlenmesine dair bir kanun önerisinin
TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. AYM’nin aynı paket kapsamında iptal ettiği bir diğer karar
da “Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı
olduğu MİT veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların
lisans başvuruları reddedilir” fıkrasıydı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
2020 yılı başında yayımlanan AİHM 2019 yılı verilerine göre ifade ve düşünce özgürlüğü alanında
karar bekleyen davalarda Türkiye, Rusya’nın ardından ikinci sırada yer almıştı. M4D Projesi’nin bir
önceki raporunda da belirtildiği gibi Türkiye alandaki davalar kapsamında en fazla mahkûm olan
ülkeler arasında da birinci sırada bulunuyor29. 2020 yılı ikinci çeyreğinde AİHM’in Türkiye’de basın
ve ifade özgürlüğü alanında karara bağladığı tek dava bulunuyor. Buna göre Mehdi Tanrıkulu’nun
yayınevinde bastığı ve “terör propagandası” kapsamına alınan bir yayınla ilgili ifade özgürlüğünün
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ihlal edildiğine karar verildi30.
Bu kararın dışında AİHM nezdinde, OdaTV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun
yargılandıkları “MİT görevlilerinin Libya’da yaşamını yitirmesi” konusuyla ilgili davaya etkisi olabilecek
bir süreç yaşandı. Adalet Bakanlığı 2019 yılında, iki gazetecinin 2011’de Ergenekon davaları
kapsamındaki ifade özgürlüğü ve adil yargılama haklarının ihlal edildiğini kabul ederek AİHM’e
tazminat ödemeyi kabul ettiğini belirten bir deklarasyon yollamıştı. Mayıs ayında deklarasyonun
AİHM tarafından onaylanmasıyla birlikte Türkiye Devleti hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini kabul etmiş
oldu31. Bu sürece rağmen 24 Haziran 2020 tarihinde görülen davada Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve
Hülya Kılıç’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Aynı dava kapsamında Barış Terkoğlu, Aydın
Keser ve Ferhat Çelik ise tahliye edildi.
AİHM’in ülkelere ilişkin hazırladığı bilgilendirme formlarına ilişkin son güncelleme 5 Haziran
2020 tarihinde yapıldı. Buna göre, AİHM’in sonlandırarak inceleme için Avrupa Konseyi Bakanlar
28 https://www.birgun.net/haber/aym-polislerin-internet-abonelerinin-kisisel-verilerine-ulasmasi-anayasa-ya-aykiri-298925
29 https://tr.euronews.com/2020/01/29/aihm-de-bekleyen-davalarda-turkiye-rusya-n-n-ard-ndan-ikinci-s-rada
30 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202122%22]}
31 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/barislarin-avukati-ersozden-aymye-ozgurluk-hatirlatmasi-1738785
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Komitesi’ne sunduğu dava kararları arasında beş vakanın denetimi hâlâ devam ediyor. Aralarında
Hrant Dink ve Nedim Şener davalarının da olduğu bu vakalara ilişkin Türkiye Devleti’nin uygulaması
önerilen yasal reformları henüz hayata geçirmediği görülüyor. Bunun yanında karara bağlanmış ve
tazminat kararıyla sonuçlanmış davalar kapsamında Türkiye Devleti’nin son 10 yılda 200 milyon
Avro’nun üzerinde tazminat ödediğini belirtmek gerekiyor32.

Basın davaları
Basın özgürlüğü izleme çalışmaları yürüten kurumlar açısından cezaevinde bulunan gazetecilerle
ilgili istatistiklerde farklı görüşler bulunuyor. M4D Projesi kapsamında, alanda aktif çalışan sivil
toplum örgütlerinin verileri şu şekilde derlendi:
30 Haziran 2020 itibarıyla,
•

Press in Arrest’e göre cezaevinde en az 37 gazeteci bulunuyor. Yanı sıra 230 yargılanan
gazetecinin olduğu belirtiliyor33. Ayrıca farklı listelerin taranması sonucu ulaşılan veriye konu
22 gazeteci hakkında yargılama süreçleriyle ilgili bilgiye ulaşılamadığı için bu kişiler listeye
dâhil edilmemiş durumda.

•

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA Turkey) International Press Institute iş
birliğiyle yayımladığı rapora göre cezaevinde 92 gazeteci ve medya çalışanı bulunuyor34.

•

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) yürüttüğü “Free Turkey Journalists” kampanyası verilerine

•

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre cezaevinde 76 gazeteci bulunuyor36.

•

Jailed Journos’a göre 154 gazeteci cezaevinde bulunuyor37.

•

Expression Interrupted raporunda ise 93 gazetecinin cezaevinde bulunduğu belirtiliyor38.

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) Projesi verilerine göre, cezaevlerinde 49’u hükümlü,
43’ü tutuklu yargılanmakta olan 92 gazeteci bulunuyor39. ÖiB kayıtlarına göre, Ocak 2020’de 52’si
hükümlü ve 43’ü tutuklu olmak üzere toplam 95 basın mensubu cezaevindeydi. Şubat ayında
hapisteki gazeteci sayısı 53’ü hükümlü ve 44’ü tutuklu toplam 97 idi. Mart 2020’de ise 51’i hükümlü
ve 49’u tutuklu, toplam 100 medya mensubu hapiste iken, Nisan ayında hapiste 50 hükümlü, 51
tutuklu toplam 101 basın mensubu vardı. Mayıs ayında hapisteki gazeteci sayısı 51’i hükümlü ve
51’i tutuklu olarak toplam 102’ye ulaştı. Bu çerçevede gazetecilerin mesleklerini yapmalarından
dolayı hapis cezasıyla karşılaşmaları devam etse de 2020’nin ikinci üç ayında hapisteki gözaltında
ve hükümlü gazeteci sayısında göreceli bir azalma oldu.
32 https://rm.coe.int/tur-eng-fs4/1680709767
33 http://pressinarrest.com/
34 https://www.mlsaturkey.com/tr/cezaevindeki-gazeteciler-ve-medya-calisanlari/
35 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/cases-2/
36 https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/
37 https://jailedjournos.com/tutuklu-gazeteciler-listesi/
38 http://expressioninterrupted.com/census.php
39 http://media4democracy.org/public/uploads/reports_5835460.pdf
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göre 83 gazeteci cezaevinde bulunuyor35.

Verilerin birbirinden farklı oluşunun güncelleme yapılmaması, izlenen dönemlerinin farklı oluşu,
gazeteci tanımının medya çalışanlarını kapsayıp kapsamaması vb. nedenleri bulunuyor. Cezaevinde
bulunan gazeteci sayılarına bakıldığında 2020 ilk çeyreğine göre oldukça kısıtlı bir azalma söz konusu.
Ayrıca Covid-19 salgını kapsamında birçok davanın ertelenmesinde de tutuklu yargılanan gazeteciler
aşısından olumsuz etki doğurduğu ortada. Ne olursa olsun Türkiye’de birçok gazeteci cezaevinde
ve basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak gözaltı ve yargı kararları hız kesmeden alınmaya devam
ediyor. Birçok gazetecinin Nisan ayında çıkarılan İnfaz Yasası kapsamındaki aftan yararlanamaması
da konunun ispatı niteliğinde.

b. Basın kartı düzenlemeleri
2020 yılı ilk çeyreğinin gündemi, Ocak ayında 894 gazetecinin basın kartının iptal edilmesiydi. Kamuoyu
baskısının ardından basın kartlarının “iptal edilmediği, beklemede olduğu” açıklansa da gazetecilerin
birçoğu hâlâ kartlarını alamamış durumda. 2020 yılı ikinci yarısında Basın Kartı Komisyonu ya da
kartların dağıtımıyla ilgili başat bir gelişme yaşanmadı; ancak basın kartları gazetecilerin resmî
kurumlara girişleri, hükümetin düzenlediği toplantıları ya da sokak eylemlerini takip etme gibi
konularda sınırlama unsuru olarak kullanılmaya devam ediyor. Basın kartı varlığının bu anlamda
kullanılmasına bir örnek Haziran ayında yaşandı. İzmir’de Kültürpark’ta fotoğraf çeken gazeteci
Mustafa Oğuz, park güvenlikleri tarafından basın kartını göstermesi talebiyle sorgulandı40. Mustafa
Oğuz sürekli basın kartı sahibi bir gazeteci olmasına rağmen, fotoğraf makinesi güvenlik görevlileri
tarafından incelenmek istendi. Oğuz ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından olaya tepki gösterildi.
Bunun ötesinde ise parkta fotoğraf çekmek isteyen herhangi bir yurttaşın güvenlik görevlilerinin
sorgusuna maruz kalması konuyla ilgili asıl düşündürücü soru. Olay örgüsüne bakıldığında basın
kartının gazetecilere mesleki ve sosyal avantajlar getiren değil, düşünme ve ifade özgürlüğünü

M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Nisan - Mayıs - Haziran 2020

kısıtlamayı sağlayan bir araç olarak kullanıldığı açıkça ortada.
Basın kartının bir sınırlama aracı olarak kullanılmasının yanında mevcut basın kartlarının
yenilenmemesi gazeteciler açısından asıl sorun. Yenilenmeme konusunda bu çeyrekteki
gelişmelerden birisi HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün konuyu TBMM’ye taşımasıydı. Her ne
kadar soru önergelerine hükümet ve Cumhurbaşkanlığı tarafından, TBMM iç tüzüğüne göre 15 gün
içerisinde cevap verilmesi41 gerekse de bu kurala uyulmuyor. Kaldı ki verilen cevaplar da çoğunlukla
veriye dayalı veya kanıt niteliği taşıyan içerikler barındırmıyor. Kemal Bülbül’ün gazeteciler Hasan
Cemal, Tuğrul Eryılmaz, Murat Sabuncu, Yalçın Doğan ve Aydın Engin’in sürekli basın kartlarının
“araştırma” gerekçesiyle henüz yenilenmediğini sorguladığı önergesi 15 günü geçtikten sonra “Basın
kartı alacak basın mensupları için Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen şartlar dışında herhangi bir
kriter aranmamaktadır.” bildirimiyle yanıtlandı42. Fakat Bülbül’ün hâlihazırdaki sorusu bu kriterlerin
keyfiyet taşıyıp taşımadığına ve bahsi geçen gazetecilerin hangi kriterler nedeniyle bekletildiğine
yönelikti43. Basın Kartı Yönetmeliğindeki kriterler açık şekilde terör ya da anayasal düzene karşı suçlar
40 https://www.birgun.net/haber/kulturpark-in-guvenlikcileri-gazeteciyi-engelledi-303065
41 https://www.tbmm.gov.tr/docs/ictuzuk.pdf
42 https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-30675sgc.pdf
43 https://yeni1mecra.com/5-gazetecinin-surekli-basin-kartinin-yenilenmemesi-meclise-tasindi/
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gibi nedenlerle “hüküm giymiş olmak” şartını öngörse de uzun yıllardır mesleğini icra eden birçok
gazetecinin başvuruları hâlâ beklemede. İsmi geçen gazetecilerin mesleğini icra ettiğine dair belki
milyonlarca kanıt varken ve gazeteciler, kriterler arasında belirtilen suçlardan hüküm giymemişken
sürekli basın kartlarının teslim edilmemesinin keyfî bir uygulama olduğu görülüyor.
Konuyla ilgili bu çeyrekte düzenlediği ankette gazetecilere sorular yönelten Gazeteciler Cemiyeti M4D
Projesi kapsamındaki sonuçlar da benzer nitelikte. Anketi yanıtlayan gazetecilerin %41’i basın kartı
olmadığını belirtti. Bu gazeteciler arasında basın kartı başvurusunda bulunanların bekleme süreleri
iki ay ile 32 ay arasında değişiklik gösteriyor. 32 aydır bekleyen yalnızca bir gazeteci bulunmasına
rağmen bu süre herhangi bir resmî başvurunun cevaplanması için gereken sürenin kat kat üzerinde.
Grafik-3: Basın kartı sahipliği
Basın kartınız var mı?
51 YANIT

.
.
.
.

Sürekli basın kartım var.
Basın kartına sahip değilim.
Sarı basın kartım var.
Turkuaz basın kartım var

Ayrıca basın kartı olmadığını belirtenlerin %59’u basın kartı için gerekli şartları sağlamadığını
belirtiyor. Bu yanıtı verenlerin %83’lük bir çoğunluğu aktif çalışan gazetecilerden oluşuyor. Aktif çalışan
sahip. Gazetecilerin basın kartı için gerekli şartları sağlayamamaları altında yatan nedenler arasında
mesleğini internet gazetelerinde sürdürmek, kriterler arasında bulunan suçlarla ilgili hüküm giymiş
olmak ya da davasının sürmesi gibi nedenler bulunuyor. Anketin de sonuçlarına bakıldığında birçok
gazetecinin sosyal haklar ve akreditasyon konularından mahrum bırakıldığı gözlemleniyor.

c. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan
Kurumu (BİK)
2020 yılı ilk çeyreğini sırasıyla idari para, yayın durdurma ve ilan kesme cezalarıyla geçiren iki
kurum için ikinci çeyrekte de farklı bir gelişme yaşanmadı. Nisan-Mayıs-Haziran aylarında meydana
gelen tek olumlu gelişme çeyreğin başında Covid-19 salgınıyla bağlantılı RTÜK’ün aldığı “reklam
Üst Kurul paylarını erteleme” kararıydı44. Medya kuruluşlarının Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemine
44 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-reklam-ust-kurul-paylarini-erteledi/1788047
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gazetecilerin %61’i sektörde altı yıldan fazla (ayrıca %28’i 10 yıldan fazla olmak üzere) deneyime

ilişkin ödemeleri gereken miktar üç ay süreyle ertelendi. BİK’in ilk çeyrekte yerel basın için tanıdığı
“dönüşümlü yayın” imkânı da Temmuz ayı başına kadar geçerliliğini korudu ve 30 Haziran’da yapılan
duyuruyla 1 ay süreyle uzatıldı45. Salgın dönemine özgü bu iki katkının dışında her iki kurumun da
ikinci çeyrek karnesi basın kestikleri cezalardan oluşuyor.
RTÜK’ün ikinci çeyrekte Üst Kurul kararıyla verdiği cezalar çoğunlukla idari para cezası olmakla
birlikte yayın durdurmaya kadar uzanıyor. Ayrıca yayın lisansının iptali uyarıları da önceki dönemlerde
sık görülmeyen kararlardan. Kurumun Üst Kurul kararları incelendiğinde 1 Nisan 2020 – 30 Haziran
2020 arasındaki toplantılarda alınan 373 kararın 23’ünün RTÜK Kanunu’nda bulunan ve keyfi
cezalandırmaların temelini oluşturan 8’inci maddesinin birinci fıkrasıyla bağlantılı olduğu görülüyor.
Bu madde altında geçen tarafsızlık, hukukun üstünlüğü, millî ve manevî değerler, bölücülük, ayrımcılık,
haksız çıkar, insan onuru ve özel hayatın gizliliği bentlerinin kurulun çoğunluğunu oluşturan AKP
ve MHP temsilcilerinin46 inisiyatifinde çoğunluk sağlanarak cezalandırma aracı olarak kullanıldığı
bu çeyrekte de tartışılan konulardandı. 23 karar incelendiğinde karşımıza aşağıdaki gibi bir tablo
çıkıyor47:
•

(a) bendi üzerinden bölücülük suçlamasıyla Halk TV’ye 25.881 TL idari para cezası ve ilgili
program olan Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programının yayınının beş kez durdurulması,

•

(b) bendi üzerinden toplumu kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Fox TV’ye 1.413.032 TL idari
para cezası ve Fatih Portakal’ın Ana Haber Bülteni yayınının üç kez durdurulması; Halk TV’ye
29.254 TL idari para cezası ve Şirin Payzın’ın Sözüm Var programının beş kez durdurulması;
Ülke TV’deki Esra Elönü ile Arafta Sorular programında Sevda Noyan’ın sözleri nedeniyle
program yayınının üç kez durdurulması48,

•

(c) bendi üzerinden hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığın ihlâli suçlamasıyla Ulusal TV’ye 25.881
TL idari para cezası uygulanması ve yayın organının ihlâli tekrarı hâlinde kademeli olarak yayın
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durdurma ve lisans iptali cezalarıyla karşılaşacağı uyarısının yapılması,
•

(ç) bendi üzerinden özel hayatın gizliliği suçlamasıyla Halk TV’ye 25.881 TL ve TELE 1’ 27.460
idari para cezası uygulanması ve yayın organlarının ihlâli tekrarları hâlinde kademeli olarak
yayın durdurma ve lisans iptali cezalarıyla karşılaşacağı uyarısının yapılması,

•

(f) bendi üzerinden millî ve manevî değerlere aykırılık suçlamasıyla TELE 1’e 25.881 TL idari
para cezası ve ilgili program olan Can Ataklı’nın Gün Başlıyor programının yayınının üç kez
durdurulması,

45 https://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumunun-gazeteleri-rahatlatan-destek-paketinin-suresi-uzatildi/
46 Yedi kişilik Üst Kurul’da kararlar için oy çokluğu aranıyor ve siyasi partilerin meclisteki temsilleri oranında kurula temsilci seçiliyor.
İçinde bulunduğumuz yasama döneminde yedi üyenin dördü AKP ve MHP kontenjanından olduğu için basit şekilde tüm kararların üye
fazlalığına dayanarak alındığını söyleyebiliriz.
47 RTÜK Üst Kurul kararlarına bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.rtuk.gov.tr/ust-kurul-kararlari
48 Bu üç karar arasında Sevda Noyan’ın açık şekilde şiddete ve cinayete teşviki içeren, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı “Bizim
aile şöyle bir 50 kişiyi götürür… Bizim hala sitede var hâlâ 3-5, benim listem hazır açıkçası…” sözleri nedeniyle alınan karar özgün bir
nitelik taşıyor. Kamuoyu baskısıyla tartışmanın uzun süre gündemde kalması Üst Kurul’un AKP ve MHP’li üyelerinin nadir şekilde kendi
yandaşlarını cezalandırmasının bir örneği olarak ortaya çıktı. Diğer iki karar RTÜK’ün klasikleşmiş kararlarının ağır birer örneğini teşkil
ediyor. Ayrıca Ülke TV’ye verilen cezanın idari para cezasını barındırmaması da çifte standardın ispatı niteliğinde.
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•

(h) bendi kapsamında kesilen cezalar yasalarda açık şekilde belirtilmiş tütün, alkol ve bahis
yasaklarına dair olduğu için bu raporun kapsamı dışında kalmaktadır. Bu bende dayanarak
kesilen üç ceza toplam istatistiğe dâhil değildir.

•

(ı) bendi üzerinden tarafsızlığın ve meslek ilkelerinin ihlâli suçlamasıyla Halk TV’ye 25.881 TL,
Fox TV’ye 1.745.928 TL, TELE 1’e 25.881 TL, Radyo Spor’a iki ayrı yayından 5.714‘şer TL idari
para cezası uygulanması ve yayın organlarının ihlâli tekrarları hâlinde kademeli olarak yayın
durdurma ve lisans iptali cezalarıyla karşılaşacağı uyarısının yapılması,

•

(i) bendi üzerinden hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan kişilerin suçlu ilan
edilemeyecek olması suçlamasıyla CNN Türk, Show TV, Habertürk ve TV100 yayın organlarının
uyarılması49,

•

(j) bendi üzerinden haksız çıkar ve rekabet suçlamasıyla Fox TV’ye 1.163.952 TL para cezası ve
yayın organının ihlâli tekrarı hâlinde kademeli olarak yayın durdurma ve lisans iptali cezalarıyla
karşılaşacağı uyarısının yapılması50,

•

(m) bendi kapsamında kesilen cezalar yasada açık şekilde belirtilmiş argo kullanımı nedeniyle
gerçekleştiğinden bu raporun kapsamı dışında kalmaktadır. Bu bende dayanarak kesilen iki
ceza toplam istatistiğe dâhil değildir.

RTÜK’ün bu dönem M4D Projesi raporu kapsamına giren kararlarının toplamında 4.546.350 TL idari
para ve 19 günlük program yayını durdurma cezasını kapsadığı görülüyor. Bir başka deyişle RTÜK
her yeni çeyrekte ceza rekoru kırıyor. Bu çeyrekte de özellikle Fox TV, Halk TV, TELE 1 gibi muhalif
addedilebilecek kanallara verilen cezalar medya çoğulculuğunu geriye götürmeye devam ediyor.
Raporun “Ratingler” bölümünde de aktarıldığı gibi özellikle Fox TV’nin sıralamalarda üst sıralarda yer
alışı ve hedef kitlesi bu cezaların birincil sebebi olarak görülebilir. Bunun yanında Halk TV, TELE 1 gibi
devam etmekte güçlük çekecektir.
BİK’in ikinci çeyrekteki ceza karnesine internet sitesinde yayımladığı Yönetim Kurulu kararlarından
ulaşılsa da ceza kesilen kurumların adları, kurum tarafından kamuoyu ile doğrudan paylaşılmıyor.
Kurumun Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yaptığı toplantılardan çıkan kararlar sonucunda toplam 26
defa ve yine toplam 187 günlük resmi ilan ve reklam, bir defa ve 60 günlük de yalnızca reklam kesme
cezası verildiği anlaşılıyor. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğünde 20 basın kuruluşunun BİK
Genel Müdürü Rıdvan Duran’a ilettiği mektuptan alıntıyla bu sayılar 2020 yılı toplamında 39 ulusal
ve yerel gazeteye toplam 316 günlük ilan kesme cezası şeklinde vuku buluyor51. IPI tarafından da
belirtildiği gibi önceki yıllara göre artış gösteren rakamlar basın özgürlüğü açısından kaygı verici,
ayrıca BİK bu verileri şeffaf biçimde yayınların isimleriyle paylaşmamaya devam ediyor.
49 Bu karar Kırklareli eski valisi Orhan Çiftçi’nin kadın yönelik şiddet suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında yapılan haberler
hakkında alındı.
50 Karar RTÜK’ün bu çeyrekteki cezaları arasında kritik olanlardan birisi. Zira FETÖ/PDY tutuklusu olan eski kanal çalışanı Ercan Gün’ün
haberin künye bölümünde isminin yer alması suç sayıldı ve kanala 1 milyon TL’nin üzerinde para cezası kesildi. Kararın muğlaklığı ve
dayandırıldığı madde arasındaki bağlantı tartışma konusu oldu.
51 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/uluslararasi-basin-ozgurlugu-gruplari-bike-seffaflik-cagrisi-yapti/

17

M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Nisan - Mayıs - Haziran 2020

daha düşük bütçeli yayın yapan televizyonlar da gelirleri oranında kesilen cezalarla yayın hayatına

RTÜK ceza karnesinin yanında, bu çeyrekte CHP kontenjanından seçilmiş Üst Kurul üyeleri İlhan
Taşçı ve Okan Konuralp’in rapor ve açıklamalarıyla da gündeme geldi. Taşçı’nın hazırladığı rapora
göre52, 01.01.2019-15.05.2020 tarihleri arasında hükümet yanlısı TV kanallarına toplam üç kez
yaptırım uygulanırken, eleştirel yayın çizgisi olan kanallar için bu sayı 36. Halk TV, TELE 1, FOX
TV, KRT sırasıyla giden ikinci listede toplam 28 idari para, sekiz yayın durdurma cezası bulunuyor.
Taşçı’ya göre RTÜK’ün düzenli yaptırım aracı hâline gelmesinin yanında kurumun bir diğer özelliği de
iktidar partisinin eliyle liyakat ve deneyim temelli çalışmadan uzaklaşması… İlhan Taşçı’nın Susma
24 Platformu’na verdiği röportaja göre, özellikle Ebubekir Şahin’in başkanlığa getirilmesinden sonra
“İzleme ve Değerlendirme Dairesi başta olmak üzere tüm birimlerde çalışan deneyim ve liyakat
sahibi uzmanlar işlevsizleştirilip, sürüldüler53” Kurumun yapısı gereği Üst Kurul’da tartışılacak
konuların yalnızca RTÜK Başkanı tarafından belirlenebilmesi de bir diğer sorun. Üyelerin dilekçeleri
ve yurttaşların ilettikleri şikayetler de İlhan Taşçı’ya göre Başkan tarafından dikkate alınmamakta.
Durumun tersine 8 Mayıs’ta RTÜK internet sitesinde RTÜK Başkanlığı imzasıyla yayımlanan basın
açıklamasında ise kurumun tüm kararları demokratik ilkeler çerçevesinde aldığı belirtildikten sonra
“ifade ve basın özgürlüğü kılıfı içine sokmaya çalışmalarını anlamak mümkün değildir.” sözleriyle
gazetecilerin mesleği sorgulanıyor ve açık şekilde “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere
devlet büyüklerimize hakaret etmeyi maharet kabul eden ve buradan bile reyting devşirmeye
çalışanları… nasıl görmezden gelebiliriz?” ifadesiyle muğlaklığıyla tartışma yaratan RTÜK Kanunu
maddelerine gönderme yapılıyor54.
Bu çeyreği gündemin ilk sıralarında geçiren RTÜK’ten son haber de Başkan Ebubekir Şahin’in Halk
Bank Yönetim Kuruluna girmesiyle geldi55. Daha önce TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliği tartışmasının
açılmasıyla birlikte bu görevinden istifa eden Şahin yeni görevinden istifa etmedi. Aynı zamanda
BİK’te de genel kurul temsilcisi olan Şahin’in farklı kamu kurumlarından aldığı maaşlar tartışma
konusu oldu. RTÜK Üst Kurul üyesi Okan Konuralp’in de röportajında56 belirttiği gibi RTÜK Üst Kurul
üyelerinin birden fazla işte çalışmasının önüne geçen kanun da bu iktidar döneminde değiştirildi ve
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bir kamu bankasının radyo ve TV reklamlarındaki payı tartışma konusu dahi olmadı.
Resmi ilan kesme cezaları dışında BİK açısından bu çeyrekte çıkan önemli karar resmi ilan alan
gazetelerin internet siteleri hakkındaydı57. Kurumun Basın Ahlak Esasları hakkında 129 Sayılı Genel
Kurul Kararına eklenen kararla erişim engeli içeren mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan içerikler
hakkında BİK ilan kesme cezası verebilecek. Bu sayede gazetelerin yalnızca basılı kopyalarına
değil, 5651 sayılı kanunla özgürlüğü kısıtlanan internet yayınlarına da mevcut duruma ek cezalar
kesilebilecek.

52 https://twitter.com/ilhantasci/status/1262238847615864832/photo/1
53 http://susma24.com/ilhan-tasci-kamuoyu-baskisi-hafife-alinmamali/
54 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8308/basin-aciklamasi.html
55 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-halkbank-yonetiminde-gorevlendirildi-1744736
56 https://www.gercekgundem.com/medya/192306/rtukun-chp-kontenjanindan-secilen-uyesi-konuralp-medyanin-ve-rtukun-durumunuanlatti
57 https://www.bik.gov.tr/gazetelerin-internet-siteleri-de-basin-ahlak-esaslari-kapsaminda-incelenebiliyor/
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d. Hak ihlalleri: Sansür, oto-sansür, şiddet, hedef gösterme,
tehdit, ayrımcılık
Yılın ikinci çeyreğinde sansür, şiddet hedef gösterme ve tehdit başlıklarında onlarca hadise yaşandı.
Sansür olayların büyük çoğunluğu sosyal medya paylaşımlarına veya internet sitelerinin haberlerine
erişim engeli getirilmesiyle ilerledi. Gazeteciler hükümet yetkilileri ya da hükümete yakın yayın
kuruluşları aracılığıyla hedef gösterildi. Şiddet ve tehdit çoğunlukla sözlü veya basın aracılığıyla
yürürken, gazeteci Barış Pehlivan örneğinde58 görüntülerle belgelenmiş fiziksel şiddet dahi gündeme
geldi. Aynı örnekte, Pehlivan’a şiddet uygulandığının görüntülerini paylaşan ve yaygın medyanın köklü
gazetelerinden Posta’da çalışan Timur Soykan’ın işine son verildi59. Böylece basın özgürlüğüne darbe
vurmanın en sert ve yalın şekli olan sansür, bir şiddet sarmalı hâlinde yolculuğuna devam etti.
İkinci çeyrekte şiddet kapsamında bir diğer konu da baroların “Savunma Yürüyor!” sloganıyla
Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri protesto ettiği yürüyüştü. Farklı illerden
Ankara’ya yapılan yürüyüşte avukatların polis şiddetine maruz kalmasının dışında eylemi takip eden
gazeteciler de farklı şekillerde şiddet mağduru oldu. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Projesi
koordinasyonunda ve Voice of America Türkçe’de görev yapan Yıldız Yazıcıoğlu dâhil60 birçok basın
mensubu yürüyüş sırasında basın kartı dayatması ve habere müdahale yoluyla sözlü ve fiziksel
saldırıya maruz kaldı. Tehdit kapsamında da vakalar geçtiğimiz dönemden farklı değildi. AKP Kozlu
Belediye Başkanı’nın canlı yayında sarf ettiği “Adalet gereğini yapmasa da ben yapacağım. Herkese
gereğini yapacağım. Kimse sokakta rahat dolaşamayacak. Benim çocuğuma, onuruma, şerefime
dokunan insanın onuruna, şerefine dokunurum. Tehdit ediyorum. Eğer öyle algılıyorlarsa” sözleri
basının açık şekilde tehdit edildiğini gösterir nitelikteydi61. Bu başlıklardaki vakaların günlük olarak
izlendiği ÖİB Projesi’nin raporlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yılın ikinci çeyreğinde ilk gündemi oluşturan erişim engellemeleri ve engellemelere ait istatistiklerdi.
engelleme toplam sayılarını ve engellenen siteleri Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu
(BTK) iki yılı aşkın süredir internet sitesinden paylaşmıyor. Yine de İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD)
yıllardır sürdürdüğü ayrıntılı inceleme sonucu yayımladığı rapor ile bu istatistikler kamu ile paylaşılmış
oldu. İFOD’un Engelli Web raporuna göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’den 408.494 web sitesi
engellenmiş durumda62. Bu engellemelerin birçoğu kanunda açık şekilde belirtilen müstehcenlik,
çocukları cinsel istismarı, intihara yönlendirme vb. Türk Ceza Kanunu gereği suç teşkil edecek
konularda olmasına rağmen kayda değer bir bölümü de açık şekilde siyasi eleştirileri susturmaya
yönelik kararlardan oluşturuyor. Raporda da belirtildiği gibi 2015 yılında, 5651 no’lu Kanunun “… 8/A
maddesiyle öncelikle hakimlere yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî
güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması
sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin
58 https://twitter.com/timursoykan/status/1261253990744051714
59 https://www.gercekgundem.com/medya/192945/baris-terkoglu-yazdi-postadan-bizim-icin-kovuldu
60 https://www.haberanaliz.net/haber/cgd-basin-karti-santajina-son-verin-dedi-10354
61 https://abcgazetesi.com/canli-yayinda-akpli-baskandan-gazetecilere-tehdit-kimse-sokakta-rahat-dolasamayacak-114277
62 https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2019.pdf
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Doğrudan sansür kapsamında değerlendirilecek internet sitesi ve sosyal medyada URL temelli

çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi” verildi. Bu kararı takiben 2019 yılı
içerisinde, toplam 21 binden fazla web sayfası ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi.
İFOD’un raporunda da sınıflandırıldığı gibi engellenen mecraların başını “sol görüşlü” veya “Kürt
medyası” olarak nitelendirilebilecek haber siteleri oluşturuyor. Sendika.org, siyasihaber.org, Özgür
Gündem, JINHA gibi haber kuruluşlarına ait siteler düzenli olarak kapatılıyor. 8/A maddesinin 2019
yılında kullanıldığı alanlardan birisi de doğrudan haber engellemeleri. Hükümeti eleştiren, Türkiye’nin
herhangi bir askeri operasyonuyla ilgili bilgi içeren 90 farklı haber Cumhuriyet, Diken, Evrensel, Birgün,
T24, Gazete Duvar, Artı Gerçek, Bianet gibi internette oldukça yüksek okunma rakamlarına sahip
siteleri kapsayacak şekilde engellendi63. 2020 yılı ikinci çeyreğinde de bu engellemeler hız kesmeden
devam etti. Independent Türkçe Servisi64 ve Özgürüz Radyo65 internet sitelerinin toptan erişime
engellenmesi iki önemli haber mecrasına darbe vurdu. Bunun yanında erişim engeli getirilen haberler
başlıklarının gündemde en çok yer kaplayanları İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ait olduğu belirtilen
“kaçak yapıları”, Emine Erdoğan’ın çantası ve Başkentgaz’ın Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında
yer aldığı TÜRGEV’e bağış yapması66 idi. Sol Haber internet sitesinin bu başlıklardan ilkinde yaptığı
habere erişim engeli getirilmesi67, Türkiye’deki en popüler sözlük sitesi olan Ekşisözlük’ten “Bilal’e
anlatır gibi” ve “Emine Erdoğan’ın çantası” başlıkları dâhil altı başlığın çıkartılması68 gibi örnekler bu
başlıklardaki sansür anlatılarından yalnızca birkaçını oluşturuyor.
İFOD raporundan bir başka çarpıcı istatistik de Twitter’a iletilen hesap engelleme taleplerinde.
Türkiye 2012 yılından başlayarak 2019 Haziran ayı sonuna kadar geçen sürede 84.258 şikayetle, tüm
dünyadaki istatistiğin %46’sını kapsayacak şekilde birinci sırada. Bu şikayetler sonucu engellenen
hesap sayısında da 2.243 hesap ve %77’lik payla ilk sırada yer alıyor. İFOD’un raporundan da
görüleceği gibi internet siteleri ve sosyal medya platformları ilkel sansür pratiklerinden en sık nasibini
alan mecralar hâline gelmiş durumda. Raporun RTÜK ve BİK bölümünde görüldüğü üzere doğrudan
yayın durdurma cezaları da sansürün bir başka görünümü hâlinde. Yine de kullanımı internete göre
çok daha eski olan yazılı ve görsel basın araçları için basın özgürlüğünü kısıtlayacak yöntemler en
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azından uluslararası hukukla sınırlanmış durumda. Bu sebeple gazete, radyo ve televizyonlarda
sansürün daha gelişmiş ve dolaylı yöntemlerine başvuruluyor. Oto-sansür ve hedef göstermeler bu
başlığa alınabilecek konular altında yer alıyor.
M4D Projesi’nin 2020 yılı ilk çeyrek raporunda belirtildiği gibi düzenlenen anket oto-sansürün
geldiği boyutlara dikkat çekiyor. Ankete katılan gazetecilerin %77’si ürettikleri haberin kendilerini
ve mesleki yaşamlarını riske atabileceğinden endişe ediyor. Benzer şekilde gazetecilerin %59’u
ürettikleri içeriğin yayımlanmayacağı veya eleştirileceği kaygısıyla haberden vazgeçtiğini belirtiyor.
Oto-sansürün iki farklı görünümü olan bu cevapların nedenleri ise geniş bir yelpazede şekilleniyor.
“Yaşamın tehlikeye girmesi”, “iktidar / kamu yöneticilerinin baskısı”, “yönetici baskısı” başlıkları en
sık söylenegelen nedenler arasında yer alıyor. Bir adım ötesinde “haberin yayımlanmayacağından
emin olma” nedeni oto-sansürün kanıksanmış bir biçimi olarak dikkat çekiyor. Nedenlerin dışında
63 İnternet sitelerine ait 2020 ikinci çeyreği ziyaret istatistiklerine raporun “İnternet sitesi tıklamaları” bölümünden ulaşabilirsiniz.
64 https://gazetekarinca.com/2020/04/independent-turkce-ve-suudi-arabistan-sitelerine-erisim-engeli/
65 https://t24.com.tr/haber/can-dundar-a-ait-radyo-ve-internet-sitesi-erisime-kapatildi,884662
66 https://tele1.com.tr/baskentgazdan-turgeve-bagis-haberlerine-engelleme-172082/
67 https://sol.org.tr/haber/basin-ozgurlugu-demokrasinin-bel-kemigi-diyen-akpden-otomatik-sansur-uygulamasi-6106
68 http://siyasihaber4.org/mahkeme-kararini-verdi-artik-bilale-hicbir-sey-anlatamazsiniz-ve-emine-hamin-cantasini-da-karistirmayin
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doğrudan deneyime dayalı cevaplar da benzer şekilde haber üretiminin iktidardan dolaylı olarak
gelen baskı, yönetici telkini gibi nedenlerle önceden engellendiği yönünde. “Çalıştığınız süre boyunca
haber yapma faaliyetlerinize müdahale edildiğini, doğrudan ya da dolaylı yoldan sansüre maruz
kaldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna gazetecilerin %92’si farklı sıklıklarda olmak üzere “Evet”
yanıtını verdi69. Derecelendirme şeklinde sorulan soruya “Hiç engellenmedim” yanıtını veren yalnızca
beş kişi bulunuyor. Geri kalan 59 gazetecinin tamamı farklı sıklıklarda engellendiğini düşünüyor. HDP
Van Milletvekili Muazzez Orhan’ın 2020 yılı Ocak ayında TBMM’ye sunduğu soru önergesine beş ay
sonra gelen cevap da sansürün geldiği boyutu gösterir nitelikte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın yanıtına göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası “53 gazete, 20 dergi, 16 televizyon, 24 radyo
ve 6 haber ajansı” kanun hükmünde kararnameler kapsamında, milli güvenlik gerekçe gösterilerek
kapatılmış durumda70. Bu yayınlar arasında yer alan JINHA, DİHA, Azadiya Welat gibi mecraların ise
15 Temmuz dolaylı FETÖ ile ilgili olmadığı ve Kürt basını kapsamına girdiği için kapatıldığı bilinen bir
gerçek.
Grafik-4: Gazetecilerin sansür ve oto-sansür deneyimleri
Gazetecilerin sansür ve oto-sansür deneyimleri

Yazdığınız haberin sizi ve mesleki yaşamınızı riske
atabileceğini düşünüyor musunuz?
Haber üretirken baskı hissetmemenize rağmen,
ürettiğiniz içeriğin yayınlanmayacağı veya
eleştirileceği kaygısıyla haberden vazgeçtiğiniz oldu
mu?
15 Kişi

Konuya ilişkin 2020 yılı ikinci çeyreğinde basında çıkan röportajlarda da gazetecilerin benzer ifadeleri
mevcut. Evrensel gazetesinin ve Journo internet sitesinin gazetecilerle yaptığı röportajlarda71 iki
hâkim görüş öne çıkıyor. Bunlardan ilki muhabirlerin baskılara rağmen, cesaretle haberlerini
üretmekte olduğu ve olacağı yönünde. İkinci görüş ise sosyal medyanın gazetecilerin haberlerini
yayımlamada birincil alternatif hâline geldiği yönünde. Hemen akabinde de sosyal medyanın ve
internet gazeteciliğinin üzerindeki artan baskıya dikkat çekiliyor. Tüm röportajlarda ortak öncelikli
konu ise elbette basın özgürlüğünün iktidar tarafından sürekli biçimde ve ağır şekilde kısıtlandığı.
M4D Projesi 2020 yılı ilk çeyrek raporunda da belirtildiği gibi hedef gösterme ve tehdit başlıkları
altında hükümet vakaları ve medyanın medyayı hedef göstermesi şeklinde iki ana tema mevcut.
69 M4D Projesi 2. Mesleki Memnuniyet Anketi sonuçlarını raporun ekinde bulabilirsiniz.
70 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/28/fuat-oktayin-yaniti-119-yayin-organini-kapattik/
71 https://www.evrensel.net/haber/408251/basin-ozgurlugu-halkin-haber-alma-hakkidir-yok-edilemez
https://journo.com.tr/sosyal-medya-sansur-taslak
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Çalıştığınız süre boyunca haber yapma faaliyetlerinize
müdahale edildiğini, doğrudan ya da dolaylı yoldan
sansüre maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz?

Raporun giriş bölümünde aktarıldığı gibi basın bu çeyrekte, doğrudan Cumhurbaşkanı ve İçişleri
Bakanı eliyle hedef gösterildi. Konunun çok daha sık gündeme geldiği alan ise hükümetin sözcüsü
hâline gelen basın organlarının diğer gazeteci ve basın organlarını hedef göstermesi. Bu başlığa
ilişkin sayısız örnek bulunsa da hedef gösterme eyleminin geldiği nokta açısından çarpıcı bir örnek
MİT görevlilerine ilişkin Oda TV davasın hakkında yaşandı. Öyle ki, hedef gösterme uzun bir süredir
bilgi verme veya yorum yapma zahmetine dahi girilmeden aynı başlık ve haber içerikleriyle, servis
edildiği apaçık ortada olan haberler yoluyla yapılıyor. Bu çeyrekte de aynı sermaye grubuna ait Sabah,
Takvim ve A Haber internet sitelerinde Oda TV ve burada çalışan gazeteciler doğrudan aynı başlık ve
haber içerikleriyle hedef gösterildi:
•

Sabah haber linki: https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/05/17/korsan-odatv-ne-kuraltaniyor-ne-mahkeme

•

Takvim haber linki: https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/05/17/korsan-odatv-ne-kuraltaniyor-ne-mahkeme/1

•

AHaber

haber

linki:

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/05/17/mit-mensuplarini-

desifre-etmisti-korsan-odatv-ne-kural-taniyor-ne-mahkeme
Oda TV internet sitesinin engellenmesini bir müjdeymiş gibi veren haberler sitenin farklı bir alan
adında yeniden yayına başlamasını ise “Korsan ODATV ne kural tanıyor ne mahkeme” başlığıyla
hedef gösteriyor.
Ayrımcılık başlığına gelindiğinde Türkiye’de farklı etnik, dini grupların, mültecilerin, kadınların,
LGBTİ+’ların ve dezavantajlı birçok farklı birey ve topluluğun her gün medyanın ayrımcı diline ve
nefret söylemine maruz kaldığı görülüyor. Bu çeyreğin LGBTİ+ Onur Ayı’nı kapsaması nedeniyle her
yıl olduğu gibi bu yıl da farklı medya mecralarında ayrımcı söylemler kol gezdi. Cumhurbaşkanı’nın
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“Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş
sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler.” şeklinde devam eden
açıklamasının ardından hükümet yanlısı basın organları hep bir ağızdan Oda TV örneğinde olduğu
gibi benzer başlıkları kullanarak ayrımcı dil kullandılar. Kaos GL Derneği’nin de haberleştirdiği
üzere72 “Başkan Erdoğan’dan LGBT sapkınlığıyla ilgili açıklama” başlığıyla verilen haberler tamamen
Cumhurbaşkanı’nın ifadelerine dayandırıldı. Bu çeyrekte nefret söyleminin bir başka mağduru da
Rum ve Ermeni kiliseleriydi. Gerçek Hayat isimli dergide yayımlanan “FETÖ’nin Ayakları” başlıklı
bir şemada73 bu kiliselerinin patriklerine de de yer verilmesi sonrası Yahudi, Rum ve Ermeni dini
temsilciliklerinden konuya tepki geldi74. Ayrımcılık konusunda bir gelişme de kadınlara yönelik
yaşandı. Tehdit başlığı altında bir vakaya imza atan AKP Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş bu kez
de yine canlı yayında bir gazeteci hakkında ‘Ahlakı sıfır olan bir bayan gazeteci’ yorumunu yaptı75. Ali
Bektaş’a bu sözleri nedeniyle de partisi tarafından herhangi bir yaptırım uygulandığı görülmedi. M4D
Projesi ankette kadın gazetecilerin cinsiyet temelli ayrımcılıkla ilgili yanıtları da bu konuya ışık tutuyor.
72 https://www.kaosgl.org/haber/onur-ayi-haziran-da-homofobik-nefret-salgini
73 https://www.yenisafak.com/gundem/iste-fetonun-gen-haritasi-3538031
74 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24010/yahudi-rum-ve-ermeni-dini-temsilciliklerinden-nefret-soylemine-tepki
75 http://www.pusulagazetesi.com.tr/ahlaki-sifir-olan-bir-bayan-gazeteci-147454-haberler.html
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Ankete katılan kadın gazetecilerin %75’i mesleki yaşamlarında kadın olmaları nedeniyle ayrımcılığa
uğradıklarını düşünüyor. Ayrımcılığın nedenleri ve somut örnekleri arasında gösterilen başlıklar da
şu şekilde: Sözlü ve fiziksel taciz, gece vardiyalarında kadınlara yer verilmeyişi, şiddet ve insan kriz
barındıran olayların haberlerine kadın muhabirlerin gönderilmeyişi…

4-Medya ekonomİ-polİtİğİ
a. Şeffaf mali politika, yayın ilkeleri, hesap verebilirlik
Mali politika anlamında 2020 yılı ikinci çeyreğinde herhangi başat bir gelişme yaşanmadı. Gelir-gider
tablolarının kamuya açık paylaşımı yalnızca basın sektöründe değil Türkiye’deki ekonomik sektörlerin
birçoğunda yapılmıyor. Medya sektöründeki holdinglerin faaliyet raporları incelendiğinde de durum
çok farklı değil. Medya sektöründeki en yüksek cirolu beş şirket göz önüne alındığında (Demirören,
Turkuvaz, Doğuş, Ciner, İhlas) 2019 yılı için faaliyet raporunu kendi sitelerinde yayımlayan iki
grubun Doğuş Holding ve İhlas Holding olduğu görülüyor. Diğer üç grup tarafından kendi sitelerinde
yayımlanmış veya Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmiş herhangi bir istatistik görülmüyor.
Yalnızca Demirören Holding’e ait internet sitesinde medyada 75 milyon tekil kullanıcıya erişildiği
belirtiliyor76, ancak bu sayının hangi dönemi kapsadığına dair herhangi bir bilgi yok. Doğuş Holding’in
2019 yılı faaliyet raporunda medya alanındaki toplam varlığının bir önceki yıla göre %12,1’lik bir
düşüş yaşadığı görülüyor. İhlas Holding açısındansa medya alanında 2019 satış gelirleri bir önceki
yıla göre da %14,6 oranında artış göstermiş durumda77. Kamuya açık şekilde paylaşılan bu veriler
hesaba katıldığında alana dair anlamlı bir sonuç çıkartmak güç. Ancak medya sektöründe şeffaflığın

Hesap verebilirliği doğrudan etkileyen bu konuların çıktısı olarak yayın ilkeleriyle ilgili de benzer durum
söz konusu. Basın organlarının yayın ilkelerine göz atıldığında “sansürün uygulanmadığı”, “basının
özgür olduğu”, “ayrımcılığın yasak olduğu” gibi cümleler görülüyor. Daha en başında RTÜK’ün Yayın
İlkeleri Rehberi’nde bu ifadelerin tamamının birden var olduğu gözlemleniyor78. İlk bölümde söz edilen
veri ve vakalar ile bu ilkeler kıyaslandığında büyük medya oluşumlarının ilkelerini rutin biçimde ihlal
ettiği söylenebilir.

b. Medya sahipliği
M4D Projesi 2020 ilk çeyrek raporunda belirtilen medya sahiplik yapılarında son üç ayda herhangi
önemli bir değişim yaşanmadı. Medya sahipliğiyle siyasi pozisyon yapısı hâlâ doğrudan bağlantılı
olmaya devam ediyor. M4D Projesi’nin ulusal yayın yapan gazeteler ve TV kanallarını dikkate alarak
76 https://www.demiroren.com.tr/kurumsal/rakamlarla-demiroren-holding/
77 https://www.ihlas.com.tr/wp-content/uploads/2020/06/IHL_HOL_FRAT_2019_uyg31.pdf
78 https://www.rtuk.gov.tr/yayin-ilkeleri-rehberi/5167/3033/yayin-ilkeleri-rehberi.html
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olmadığı, mali yapılara dair verilerin paylaşılmadığı ve denetimde aksamaların olduğu ortada.

yaptığı medya sahipliği endeksinde yaptığı yayınlar, kamu ihaleleri ve siyasilerle ticari bağ dikkate
alındığında medyanın hükümet yanlısı & hükümete muhalif şeklinde ikiye bölündüğü açıkça ortada. Bu
iddiaya ilişkin değerlendirme çapraz sahiplik yapısı, tirajlar, reytingler, köşe yazarı sosyal medya etkisi
ve internet sitesi tıklamaları göz önüne alınarak yapıldı ve 2020 yılı ikinci çeyreği sonu itibarıyla hem
kullanım istatistikleri hem de basın organlarının yayın çizgisinde herhangi bir değişim yaşanmadı.
Bu çeyreğin başında yayımlanan 2019 yılı “Türkiye’de Medya ve Reklam Yatırımları” raporuna göre79,
basın sektöründeki toplam medya ve reklam yatırımı dijital, radyo, sinema, TV, açık hava kategorilerinin
olduğu listede son sırada ve toplam yatırımda bir yılda %25,9’luk bir gerileme yaşamış durumda.
Basılı gazetelerin durumuna ışık tutan bu gelişmeye dayanarak gazeteciliğin büyük bir ekonomik
darboğazın içinden geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Aynı raporda televizyonlar için yatırımın %5
büyüdüğü görülüyor. Podcast yayıncılığının yeniden popülerleştirdiği radyoculuk alanında ise %9,7’lik
bir büyüme göz çarpıyor. Konuya ilişkin aslan payı elbette dijital yatırımlarda. %19’luk artış malûmun
ilanı niteliğinde. Doğrudan basın sektöründeki sahiplik yapısının birkaç büyük grubun (Demirören,
Turkuvaz, Doğuş, Ciner, İhlas) elinde şekillendiği düşünüldüğünde tüm büyük basılı gazetelerin dijital
hâle gelmeye başladığını ve medya sektörünün bu grupların diğer sektörlerdeki ihaleleri ve hükümetle
bağları üzerinden döndüğünü söylemek yanlış olmayacak.
Türkiye’de dağıtım ve izleme oranları da yukarıda bahsi geçen anlatıyla doğru orantılı olarak
şekilleniyor. 2020 yılı ikinci çeyreğinin tiraj, reyting, köşe yazarı sosyal medya etkisi ve internet sitesi
istatistikleri şöyle:

Tirajlar
En yüksek tiraja sahip 20 gazetenin istatistiklerine bakıldığında, hükümeti destekleyen yayın politikası
/ sahiplik yapısı bulunan 16 gazetenin %83,54 (toplam tiraj: 15.576.698), muhalif gazetelerin ise
%16,46 (toplam tiraj: 3.069.098) tiraj payına sahip olduğu görülüyor. Bu anlamda yazılı basında
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çoğulculuğun önünde daha en baştan engel olduğu açık şekilde ortada.
Grafik-5: En yüksek tiraja sahip 20 gazetenin hükümete karşı aldığı konum

79 http://rd.org.tr/assets/uploads/Guncel_Medya_Yatirimlari_Rapor_2019.pdf
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Gazetelerin söylemlerinin tektipleşmesi ve medya sahiplerinin sayısının artmasına rağmen bu
şirketlerin çoğunun iktidarla doğrudan ekonomik ilişkiler içerisinde olması, nötr sayılabilecek ana
akım medyanın ortadan kalkmasına sebep oldu. Artık kamplarına siyasi kamplarına ayrılmış bir
yaygın medyadan söz etmek kimse için yeni bir haber değil. Bu rapora konu olan 20 gazetenin
kategorileştirilmesi şu şekilde yapıldı:
Destekçi: Sabah, Hürriyet, Posta, Türkiye, Milliyet, Akşam, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Akit, Yeni Asır,
Yeni Birlik, Karar, Aydınlık, Doğru Haber, P. Fotomaç, Fanatik 80
Muhalif: Sözcü, Korkusuz, Cumhuriyet, Karar 81
Tirajlar anlamında sahipliğin dışında medya sektörünü 2020 yılı ilk çeyreğinde etkileyen konu, 11 Mart
2020 tarihinde görülen ilk Covid-19 vakasından sonra tirajların %20’nin üzerinde düşmüş olmasıydı.
Yaşanan bu düşüşün ardından ikinci çeyrekte tirajlarda herhangi kayda değer bir yükseliş yaşanmadı.
Yalnızca normalleşmenin başlangıcı olarak ilan edilen Haziran ayı başında Hürriyet, Sözcü ve Posta
gazetelerinde kısıtlı bir tiraj artışı görüldü.

80 P. Fotomaç ve Fanatik doğrudan günlük siyasete dönük haber yapmayan spor gazeteleri olsa da sahiplik yapıları nedeniyle bu
kategoriye alınmıştır.
81 Karar, önce AKP içerisinde muhalefet olan, sonra da kendi partileriyle yola devam eden Ahmet Davutoğlu grubunun açık desteğine
haiz olması sebebiyle bu kategoriye alınmıştır.
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Grafik-6: Gazete tirajları (Veri kaynağı: gazetetirajlari.com)

Ayrıca tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de reklam gelirlerinin düşüşte olduğu çokça
söylenegelen bir argüman. Tirajlara ilişkin uzun yıllardır süren bir diğer tartışma da açıklanan
rakamların gerçeği yansıtmadığı yönünde. Son olarak Gazete Duvar’ın gündeme getirdiği konuda
yaygın medyada çalışan ve ismini vermek istemeyen gazetecilerin beyanına göre satıştan çok “…
çeşitli sponsor anlaşmaları ile hastanelerden, benzin istasyonlarından bedava” dağıtılan gazeteler
tirajlardaki oynamada ve karşılığındaki resmi ilan gelirlerinde belirleyici oluyor82. Aynı konuyu
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı da kendi köşesinde dile getirdi83. Tirajlara ve internet
sitesi tıklamalarına ilişkin uluslararası denetimin 2018 sonrası yapılmadığını söyleyen Altaylı,
rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Reklam gelirleri ve BİK tarafından gazetelerin dağıtımına
ve resmi ilan desteklerine sağlanan acil durum desteği dışında basılı gazetelerin ekonomik olarak
ayakta kalabilmesi için doğrudan bir yol bulunmuyor.

Rating Payları
Grafik-7: Nisan-Mayıs-Haziran 2020, 19.00-24.00 Saatleri Arası Rating Payları
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Prime timedaki rating oranları dikkate alınmıştır (19.00- 24.00). Değerler yüzdeliktir. Kaynak: http://tiak.com.tr/tablolar

Rating payları sıralamasında M4D Projesi’nin ilk çeyreğinde de kullanılan yöntem takip edildi.
Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş’nin (TİAK) istatistiklerine dayanılarak hazırlanan listeye göre,
hem prime time haber bülteni bulunan hem de dizi, reality programlar gibi farklı türlerde eğlence
yayınları içeren ATV, FOX, SHOW TV, KANAL D, STAR TV, TRT 1 ve BEYAZ TV kanalları “Genel”; spor,
çizgi film, belgesel gibi tematik yayın yapan ve haber bülteni bulunmayan kanallar84 “Diğer”; haber
kanalları85 ise “Haber” kategorisinde yer aldı.
Nisan ve Mayıs aylarında 19.00-24.00 saatleri arasında rating payı %5’in üzerinde olan kanallar
arasında ilk sırada FOX TV geliyor. Haziran ayında ise birinci sırayı ATV alıyor. ATV, FOX TV ve SHOW
TV’nin payları tüm kanallar arasında ilk üç sırada yer alıyor. Bu açıdan hükümeti destekleyen &
hükümete muhalif karşılaştırmasında TV yayıncılığı özerk bir konumda bulunuyor. Özellikle haber
82 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/14/tiraj-tepetakla-kagit-gazetede-sorun-ne/
83 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2708661-hic-utanma-da-kalmamis
84 “Diğer” kategorisindeki kanallar: TV8, KANAL 7, A2, TRT ÇOCUK, TRT BELGESEL, CARTOON NETWORK, TEVE2, DISNEY CHANNEL,
DMAX, TLC, TRT SPOR, A SPOR TV, MINIKA ÇOCUK, TRT MÜZIK, TV8,5, TV100, DİYANET TV, TRT KURDÎ
85 “Haber” kategorisindeki kanallar: TRT HABER, 360, CNN TÜRK, AHABER, HABER TÜRK, NTV, HALK TV, TGRT HABER, TELE1, ÜLKE TV
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programlarıyla eleştirel bakışını öne çıkaran FOX TV’nin bu denli üst sıralarda yer almasından
sonra gerek haber sunucusu Fatih Portakal’ın sözleri nedeniyle kanala kesilen cezalar, gerekse de
Cumhurbaşkanı’nın kanalı doğrudan hedef göstermesi gündeme gelen iki konuydu.
%5 üzerinde geri kalan televizyonların tamamı ya hükümeti destekleyen ya da akşam haberleri dışında
günlük siyasetle doğrudan bağı olmayan kanallar. Bu sebeple dağılımı haber kanalları arasında yeniden
yapmak mümkün. 19:00-24:00 bandında, haber kanalları arasında rating payı yüzdeleri sırayla şu
şekilde; TRT HABER- 2.37, 360- 1.76, CNN TÜRK- 1.68, A HABER- 1.59, HABERTÜRK: 1.15, NTV: 1.11,
HALK TV- 0.89, TGRT HABER- 0.71, TELE1- 0.39, Ülke TV- 0.37… Bu açıdan bakıldığında doğrudan
muhalif yayın çizgisinde olan kanallar (HALK TV, TELE1) toplam %1,28’lik, geri kalan kanallar ise
%10,7’lik paya sahip. Sekiz katlık bu fark rating dağılımının da gazetelere benzer şekilde çoğulculuktan
yoksun olduğunu gösteriyor. Zira açık şekilde muhalif olan kanallardan geriye kalanların çok sesli
yayın yapmadığı ve bu kanallar arasındaki ayrımın kaybolduğu bir dönemden geçiliyor.

Köşe yazarları sosyal medya etkisi
Geleneksel medya istatistiklerinin yanında öneme sahip bir diğer konu da organlarının dijital
mecralardaki görünürlüğü. Bu anlamda önem arz eden iki konudan ilki köşe yazarlarıyla bağlantılı
olarak internet üzerinden sağlanan etkileşim istatistikleri. Medya Cat’in günlük tuttuğu istatistiklere
bakınca sosyal medyada en çok paylaşılan köşe yazarı makalelerinde ilk 10 sıraya Sözcü gazetesinin
ve Yılmaz Özdil’in damga vurduğunu görüyoruz. Tablo-1 ve Tablo-2’deki istatistikler köşe yazarlarının
gazetelerine yazma sıklığıyla orantılı olarak değişse de günlük yayımlanan yazılar açısından durumu
yukarıda belirtildiği gibi. 2020 ilk çeyreği rakamlarına bakıldığında, Türkiye’de Covid-19 vakasına
rastlanmasından sonra dijital mecralarda ortaya çıkan yüksek istatistiklerin bir miktar düştüğü
gözlemleniyor. Ayrıca Yılmaz Özdil’in yazılarına kısa süreli aralar verişi de bu istatistiği etkiliyor.
Tablolardaki asıl kritik konu ise BirGün, bianet, Diken, Sol gibi alternatif yayın mecralarının kayda
konu, internetin basın özgürlüğü açısından iki yönünü gözler önüne seriyor:
•

Muhalif birçok mecra için internet yayını özgür ve kitlesel haber yapmanın tek adresi…

•

Bu yüzden sosyal medyaya sansür politikaları sürekli gündemde ve internet alanı devlet
tarafından daha da kısıtlayıcı biçimde düzenlenmeye çalışılıyor.
Ayrıca köşe yazarı paylaşım sayılarının birçok gazetenin basılı versiyonlarının toplam tirajına

yakın olduğunu hatta birçok mecra için bunu birkaç misli aştığını gözlemleyebiliyoruz. Bu yaygın
medya açısından yazılı basında çalışanların sayısının azalması, gazetelerin kapanması gibi sonuçlar
doğursa da başka bir açıdan bakıldığında, alternatif yayın mecralarının daha düşük maliyetlerle
haberlerini hedef kitleye ulaştırabilmesini sağlıyor.
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değer paylaşımlara ulaşmış olması. Aşağıdaki tablolarda üç aylık durumuna tanık olacağınız bu

Tablo1: Sosyal medyada köşe yazarı en çok paylaşılan internet siteleri listesi (Veri kaynağı: Media Cat Köşe
Sheet
1
Yazarları Endeksi)
newspaper
Sözcü
Yeni Çağ
Hürriyet
Karar
Star
Türkiye
Birgün
Akşam
Sabah
Doğru Haber
Cumhuriyet
Habertürk
Yeni Akit
Milli Gazete
Bianet
Diken
Sol
Milliyet
Odatv
Posta
Yeni Asya

2.526.725

597.060
423.067
315.869
266.285
265.197
243.367
240.498
236.641
234.789
213.940
151.381
124.766
120.389
106.831
55.055
17.988
13.782
3.534
3.067
2.218
12
0K

400K

800K

1200K

1600K

2000K

2400K

2800K

total
Sum of total for each newspaper. The marks are labeled by sum of total.
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Tablo2: Sosyal medyada en çok paylaşılan köşe yazarları listesi (Veri kaynağı: Media Cat Köşe Yazarları
Endeksi)
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İnternet sitesi tıklamaları
Tiraj sıralamasında ilk 20 sırada bulunan gazeteler ve doğrudan internette faaliyet gösteren haber
sitelerine ait örneklemin 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
& similarweb.com)
Alexa yerel
sıralama

Similar Web
küresel sıralama

Similar Web
yerel sıralama

Alexa & Similar Web ortalaması
(küresel)

Hürriyet

413

9

161

8

287

Milliyet

622

16

201

10

412

Sözcü

649

18

219

11

434

Sabah

1131

27

245

12

688

373

6

1668

44

1021

1427

28

922

27

1175

779

20

2538

58

1659

Yeni Şafak

1041

22

3945

106

2493

Cumhuriyet

3896

86

1599

46

2748

Takvim

5310

119

599

21

2955

Akşam

1425

85

4623

128

3024

Fanatik

4496

97

2393

60

3445

P. Fotomaç

6903

158

2547

65

4725

T24

5969

130

3692

99

4831

OdaTV

5941

8905

3929

110

4935

Ensonhaber
Haberler.com
Yeni Akit

Karar

2643

61

11135

274

6889

Posta

10362

212

4867

126

7615

BirGün

12885

225

5627

153

9256

Gazete Duvar

14435

257

7353

208

10894

Yeni Asır

36473

556

10008

243

23241

Türkiye

29185

581

20874

504

25030

Evrensel

34382

687

28436

667

31409

Artı Gerçek

45988

811

23580

561

34784

Aydınlık

54444

1068

29492

673

41968

Bianet

52673

950

50894

1157

51784

Korkusuz

83948

1599

22686

529

53317

Doğru Haber

55611

1417

56505

1266

56058

Ahval News

97719

N/A

64783

N/A

81251

Medyascope

103917

2174

88971

2039

96444

Gazete Karınca

210559

4203

182231

4043

196395

Dokuz 8 Haber

172709

2685

248971

5536

210840

Yeni Birlik

295696

6404

361886

8584

328791

Gazete Pencere

639387

37779

N/A

N/A

639387

Özgürüz Radyo

2559803

N/A

N/A

N/A

2559803
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Alexa küresel
sıralama

Listeye ek olarak internet sitesi bulunmayan ve YouTube, Twitter gibi alanlarda yayın yapan birçok
haber mecrası da bulunuyor. Ayrıca listede geçen Oda TV ve Özgürüz Radyo sitelerinin bu çeyrekte
erişime engellendiğini ve yeni alan adlarında yayına devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. Bunun
yanında Ahval News sitesine Türkiye’den erişilemediğini, yerel sıralamanın bu yüzden dikkate
alınamadığını not düşmek gerekiyor. Ayrıca Özgürüz Radyo, Gazete Pencere gibi sitelerin ya kendi
mobil uygulamaları ya da farklı mobil uygulamalarda görünmek üzere tasarlandığı ve internet
sitelerinin ikinci planda olduğu da bir diğer değişken. Bu konular akılda tutularak yapılan sıralama
yılın ilk çeyreğindekine benzer sonuçları sunuyor:
•

Ensonhaber.com, Haberler.com gibi uzun süredir hizmet veren ve ana akım olarak nitelenebilecek
internet temelli basın mecraları birçok basılı gazetenin internet sitesinden daha fazla tıklanıyor
ve haber takibi için tercih edilen yerler.

•

Yalnızca internette faaliyet gösteren alternatif medya mecraları internetin (bkz. T24, Gazete
Duvar vb.) yüksek erişim istatistikleriyle çok sesliliğin yeni adacıkları hâline geliyor.

•

Görüşleri yaygın medya, ana akım siyasi partiler ya da karşıt gruplar tarafından “radikal” kabul
edilen BürGün, Evrensel gibi sol yayıncılığın kalesi konumundaki mecralar ile Yeni Akit gibi
İslamcı çizgide yayın yapan gazeteler de listede kendisine yer buluyor. Yaygın ulusal medya
tarafından yaratılan “merkez” çizgi internette yerini yavaş yavaş alternatif seslere bırakıyor.

Tabloya ek olarak yılın ikinci çeyreğinde internet sitesi tıklamaları ve dijitalin yükselişine ilişkin bir
tartışma da yaygın medyada yaşandı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın86 köşesinde
gazetesine ait internet sitesinin pandemi döneminde büyük yükselişe geçtiğini ve ilk sıraya
oturduğunu söylemesi farklı mecralarda yankı buldu. Bir önceki bölümde belirtildiği üzere Habertürk
Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’nın da kendi köşesinden sitelerin tıklanma sayılarına ait verilerin
şeffaf şekilde paylaşılmadığı ve denetlenmediğini söylemesi Alexa, Similar Web gibi ücretli servisleri
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dışında sınırlı bir örneklem üzerinden veri sunan sitelerin kısıtlarını öne çıkardı. Ayrıca Demirören
Grubu’nun medya satın alımları sonrası bağımsız denetçi Gemius platformundan çıkışı da87 bu iddiayı
destekler nitelikte. Dolayısıyla hem internet sitesi tıklamalarına ait verilen güvenilirliği sorunu hem
de bu verilerin dışında sitede geçirilen zaman, özgün içerik yoğunluğu, etkileşim sayıları gibi dijital
alanda daha da önemli hâle gelen değişkenlere dair bilginin şeffaf olmayışı haber sitelerinin etkisini
ölçmeyi daha da zorlaştırıyor. Yine de aynı platformlar tarafından sağlanan verilerin sıralaması
Türkiye’de medyanın dönüşümüne kısıtlı da olsa mercek tutuyor.

86 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hurriyetin-arka-kosesi/dijitalde-de-oncuyuz-iste-super-rakamlar-41537720
87 https://journo.com.tr/ahmet-hakan-super-rakamlar
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c. Basın çalışanlarının durumu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yılda iki kez yayımladığı sendikal istatistikler henüz
açıklanmadı. 2020 Ocak ayı verilerine göre “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda sendikalılık oranı
%8. Sendikalılık oranının en düşük olduğu işkollarından da olsa son yıllarda son 7 yılda işkolundaki
bu oran % 4,4 arttı. Ocak 2020 istatistiklerine göre, büyükten küçüğe Medya-İş’in 2806, Basın-İş’in
2410, TGS’nin 1345 ve DİSK Basın-İş’in 332 üyesi bulunuyor. 90’lı yıllarda başlayan sendikasızlaşma
dalgası sonrası rakamlarda dibi gören medya sektörü yeniden aktif sendikal mücadeleye sahne
olmaya başlasa da işten çıkarmalar ve sosyal hakların ihlali devam ediyor.
2020 yılı ilk çeyreğinde işe iade davası başlayan Hürriyet’te toplu işten çıkarma vakasıyla ilgili bu
çeyrekte pandemi nedeniyle davanın ikinci celsesi görülemedi. Bunun yanında pandemi sırasındaki
işten çıkarma yasağına rağmen Demirören Medya Grubu’nun bir başka yayın organı olan CNN Türk’te
üç gazeteci işten çıkarıldı88. Gazetecilerin kanal binasının önüne kurulan konteynerde çalışmaya
zorlanmasının medyaya yansıması üzerine izne çıkarılan yedi gazeteciden üçü olduğu bilinen Özgür
Deniz Kaya, Cansel Kiraz ve Zeynep Timurlenk Pozuk’un olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin
ardından işten çıkarılması tepki çekti. Aynı medya grubuna ait bir başka gelişme de “halıya ayakkabıyla
basması” sebep gösterilerek CNN Türk’teki işinden çıkarıldığını belirten temizlik görevlisinin89 haberini
yapan medyakoridoru.com’un imtiyaz sahibi Canan Kaya’ya 50 bin TL’lik tazminat davası açılmasıydı.
Türkiye’deki en büyük medya grubuna ait bu gelişmeler basın çalışanlarına uygulanan baskının birkaç
örneği niteliğinde. M4D Projesi anketine katılan gazetecilerin sosyoekonomik haklar ve pandemi
döneminde çalışma biçimlerine verdiği yanıtlar da benzer sonuçları ortaya çıkarıyor. Bir medya
kuruluşuna bağlı çalışan gazetecilerin %36’lık bir bölümü kurumlarında kendilerini motive eden
herhangi bir etmen olmadığını belirtiyor. Aynı oranda bir bölüm çalışma saatlerinin kendilerini olumlu
etkileyen etmenlerden olduğunu söylüyor. Yanıt verenlerin yalnızca %5’i aldıkları ücretin olumlu bir
yanıt veren tüm gazetecilerin %73’ü bir meslek kuruluşuna üye durumda. Meslek kuruluşuna üye
olanların %31’lik bölümüyse bir sendikanın üyesi. Anket örnekleminin örgütlülük oranının Türkiye
geneline oranla çok yüksek olması anketin sonuçlarını etkilese de çalışan gazetecilerin büyük
bölümünün mesleklerini sosyal haklar anlamında bir motivasyonla yürütemediği ortada. Ayrıca
raporun Covid-19 bölümünde de belirtildiği gibi ankete yanıt veren gazetecilerin %12’si iş yükünde
azalma olduğunu, %16’sı maaşlarında kesintiye gidildiğini belirterek mesleği icra etmenin pandemi
döneminde daha da zorlaştığını aktardı. Son olarak, ankete katılmış olup daha önce çalıştığı kurum
tarafından işten çıkarılma deneyimi bulunan gazetecilerin %57’si yasal ihbar süresi belirtilmeden
işten çıkarıldıklarını belirtti. Bu anlamda da gazetecilerin yarıdan fazlasının meslek yaşamlarında net
şekilde hak ihlaline uğradığını görmek mümkün.

88 https://www.evrensel.net/haber/403687/cnn-turkte-3-gazetecinin-isine-son-verildi
89 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirorenden-hakkinda-cikan-iddialari-haberlestiren-sitelere-dava-1745247
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değişken olduğunu düşünüyor. Mesleğini özgürce yapmanın aynı kapsamdaki oranı ise %9. Ankete

5-Haber üretİmİ ve değerİ
a. Haber üretimi ve araştırmacı gazetecilik
M4D Projesi 2020 yılı ilk çeyrek raporunda aktarıldığı gibi haber üretiminin aşamaları olan veri
toplama, haber kaynağına ulaşma, araştırma, haber yazımı ve yaygınlaştırılması süreçlerinin tümünde
birden iktidarın müdahalesi ve şeffaflığın olmaması iki ana sorun. Benzer şekilde bu çeyrekte
Avrupa Konseyi’nin yayımladığı Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi 2019 AB Yıllık Raporu’nda da
haberciliğin önündeki engeller dört ana başlıkta toplanıyor90:
•

Medya sektörüne siyasi müdahale

•

Bağımsız medya kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliği önündeki sorunlar

•

Medya sahipliğinde yoğunlaşma

•

Gazetecilere yönelik tehdidin şiddet ve benzeri farkı türleri

Yukarıda sıralanan nedenler Türkiye’nin de içinde olduğu AB aday ülkeleri için sıralanan başlıklar.
Böyle bir ortamda haber üretmenin ve araştırma gazeteciliğin oldukça zor olduğu da aynı raporda
sıralanan sonuçlardan.
Konuyla ilgili ikinci çeyrekte düzenli olarak dillendirilen bir diğer konu da “özgün içerik üretimi”.
Avrupa Birliği’nin ve basın alanındaki donör kuruluşların çağrılarında sıklıkla karşılaşılabilecek bu
terim aslında kimse için yeni değil. Ancak internet gazeteciliğinin bir sonucu olarak kopyala-yapıştır
haberlerin çoğalması, medya sahipliğindeki yoğunlaşma ile devlet eliyle servis edilen haberlerin
M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Nisan - Mayıs - Haziran 2020

sonucu olarak aynı siyasi kamp veya medya grubu altında çalışan basın organlarının içeriklerinin
aynılaşması özgün içerik teriminin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Araştırmacı gazeteciliğin
aslında ilk adımı olan özgün içerik konusunda yaygın medyanın uzun vade için açıklanmış bir stratejisi
bulunmamasına rağmen Facebook, Google gibi teknoloji devleri bu konuyu çoktan gündemlerine
almış durumda. Öte yandan her iki şirket de reklam temelli içerik gösterim politikalarıyla eleştiri
konusu oluyor. Hem bu eleştiriler karşısında hem de ticari çıkar amacıyla ikinci çeyrekte Facebook ve
Google’dan farklı alanlarda yatırımlar geldi. Journo’nun haberleştirdiği üzere91 Facebook algoritmasını
değiştirerek özgün içerikleri ön plana çıkaracağını belirtti. Benzer şekilde Google da özgün içeriği öne
çıkarmak amacıyla yeni bir yayıncı akreditasyon programını devreye aldığını duyurdu92. Bu program
için seçilecek yayıncılar üretecekleri özgün içerikler için düzenli olarak ödeme alacaklar. Google bu
servisini şimdilik Almanya, Avustralya ve Brezilya’da denemeye alıyor. Ancak şirketin diğer ülkelerde
de benzer yatırımı yapacağı da özellikle belirtilmiş durumda.

90 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8580-2020-INIT/en/pdf
91 https://journo.com.tr/facebook-algoritma
92 https://www.theverge.com/2020/6/25/21302791/google-news-publishers-pay-content-australia-germany-brazil
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Madalyonun diğer yüzü ise Türkiye’de yaygın medyanın konuya nasıl dahil olduğunda gizli. Önceki
paragrafta özgün içeriğin önünde sıralanan engellere daha gelemeden yaygın medyadan bambaşka
bir örnek bu çeyrekte gündeme geldi. “Köşe yazarları sosyal medya etkisi” bölümünde de referans
verildiği üzere Türkiye’nin en çok okunan köşe yazarı olan Yılmaz Özdil’in yazılarının bir bölümünün
birbirinin kopyası olduğunu ispatlayan bir araştırma yazısı yayımlandı93. Köşe yazarı yanlışlama
girişimi malumatfurus.org’da yayımlanan yazıya göre yazarın “… 8 Mayıs – 7 Haziran 2020 tarihleri
arasında Sözcü Gazetesinde yayımlanan 22 köşe yazısının 15’i eski yazıların kozmetik değişikliklerle
tekrar yayımlanmış” versiyonları. Birbirinin aynı kalıpları içerdiği açık şekilde görülen yazılar Türkiye’de
yaygın medya gazeteciliğinin açmazlarını da gözler önüne seriyor. Öyle ki farklı haber mecralarına
dahi gitmeden aynı yazar kendi yazılarını kopyalayabiliyor. Raporun “Hak ihlalleri: Sansür, oto-sansür,
şiddet, hedef gösterme, tehdit, ayrımcılık” bölümünde anlatıldığı gibi konu, hükümeti eleştiren bir
kişiyi hedef göstermeye gelince ya da “milli güvenlik” olunca kopyala-yapıştır gazeteciliği daha da
üst noktaya geliyor ve aynı başlık ya da haber metniyle onlarca yazı bir anda okuyucuya sunuluyor.
Konunun bir başka yüzü de bir önceki paragrafta özgün içeriğe katkı sunan Google’ın algoritması
nedeniyle kopyala-yapıştır haberciliğe ve medyadaki sermaye eşitsizliğine katkı sunması. Emre
Kızılkaya’nın Journo için kaleme aldığı yazı94, Google algoritmasının reklam ve tıklama temelli düzenli
olarak yaygın medya kuruluşlarının yaptığı haberleri öne çıkardığını ayrıntısıyla anlatıyor. İçerik
filtrelemesi açısından hakaret, müstehcenlik vs. asgari kriterler bulunsa da Google’ın Türkçe dilinde
kopya içerik ve yalan haberle ilgili açık ki kapsamlı bir çalışması yok. Güncel bir haber aramasında
öne çıkan başlıca içerikler Demirören ve Turkuvaz gruplarına ait sitelerin içerikleri. Google mevcut
hâliyle alternatif medya ile eşitsiz bir rekabet içinde olan yaygın medya kanallarına daha da fazla
katkı sunmuş oluyor. Özgün içerik ve kopyala-yapıştır haberciliğin bu karşıtlığı Türkiye’de gelecek
dönemde de uzun tartışmalara yol açacağa benziyor.
Haberde özgün içeriğin üretimi, veriye ve kaynaklara erişim ile dijital teknolojilerin rolü açısından
üretiminde en sık yararlandıkları kaynaklar sorulduğunda çıkan sıralama aşağıdaki gibi:
1. Kişisel kaynaklar (46)
2. Sosyal medya (33)
3. Medya takibi (29)
4. Ajanslar (22)
5. TV ve gazete haberleri (10)

93 https://www.malumatfurus.org/yilmaz-ozdilin-kopyala-yapistir-kose-yazilari/
94 https://journo.com.tr/google-aramalar-dijital-reklam
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önemli bir veri de M4D Projesi anketinden çıkan sonuçlarda. Ankete katılan 64 gazeteciye haber

Grafik-8: Gazetecilerin haber kaynakları

Bu tablo haber üretimi açısından üç önemli noktayı işaret ediyor:
•

Gazetecilerin hâlâ ana bilgi kaynağı kendi bağlantıları ve bu durum özgün içerik üretimini garanti
eden ilk şartlardan. Bunun yanında çoğunlukla haber konusu bulma, uzun vade araştırmanın
takibi gibi konularda kaynak oluşturabilecek Medya takibi, TV ve gazete haberleri, Sosyal
medya cevapları kişisel kaynakların ardında sıralanıyor. İkinci kaynaklar olarak görünse de
bu üç kategori aslında araştırmacı gazetecilikte sıkça kullanılan yöntemler. Örneğin, bir konu
hakkında çıkan haberlerin analizini yapmak ya da veri temelli gazetecilik için gerekli bilgiye
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ulaşmak için üç kategori de önem arz ediyor.
•

Sosyal medya cevabının ajansların dahi önünde yer alarak kişisel kaynakların hemen ardına
yerleşmesi, dezenformasyon ve kutuplaşmanın kaynağı olarak görülen bu mecraların aslında
haberciler için büyük önem arz ettiğini gösteriyor. Birçok haberci ihbar, istihbarat toplamak için
artık sosyal medyayı kullanıyor. Aynı zamanda haberinin içeriğini oluştururken ücretli ya da
ücretsiz şekilde ajanslardan yararlanmak yerine veriyi sosyal medyadan topluyor.

•

TV ve gazete haberlerinin kaynak oluşturma açısından geldiği durum kaygı verici. Yalnızca 10
gazetecinin bu mecraları kaynak olarak kullanması bir yanıyla yaygın medyaya olan güvenin
azaldığına işaret ediyor. Öte yandan bu mecraların kaynak olarak kullanılmaması aslında
kopyala-yapıştır haberciliğin ya da haber atlatma pratiklerinin önüne geçen bir durum.
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b. Dezenformasyon ve bilgi tekeli
Bir önceki bölümde aktarılan sürecin ortasında yer alan konulardan biri de dezenformasyon ve bilgi
tekeli. Geçtiğimiz çeyrek raporunda Türkiye’nin Libya’ya askerî harekâtı konusu örnek alınarak analizi
yapılan içerikler yoluyla dezenformasyonun, hedef gösterme ve tehdit ile eş zamanlı ilerlediğini; aynı
zamanda basının bilgi tekelini kırmaya dönük her haberinin en sert şekilde bastırılmaya çalışıldığını
belirtmiştik. Bu çeyrekte de konu üç farklı örnekte gündeme geldi ve farklı görünümleriyle tartışma
konusu oldu.
Bunlardan ilki HDP’ye yaygın medyada uygulanan basın ambargosunun itirafı niteliğindeydi. Siyasi
faaliyetlerini hâlâ parlamento çatısı altında yürüten HDP’ye dört yıldan fazla süredir ambargo
uygulandığı farklı dönemlerde gündeme geldi. Özellikle seçim dönemlerinde partilere ayrılan sürelere
dair tartışma seçimlerin de bolluğu nedeniyle birkaç kez tekrarlandı. Bu çeyrekte de tartışmanın
sonucu, yani tarafı olduğu hiçbir konu hakkında HDP’nin yaygın medyada görüş belirtememesi
durumu Habertürk’te moderatör olduğu programda Didem Arslan Yılmaz’ın sözleriyle öne çıktı.
Program katılımcılarından Salim Şen’in HDP’nin Ankara’ya yürüyüşünün tartışıldığı programda neden
bir HDP temsilcisinin olmadığıyla ilgili yorumuna Didem Arslan Yılmaz “Burası bir kamu televizyonu
değil… özel bir sektörüz, bu bir tercihtir.” diyerek yanıt verdi95. Konunun medyanın durumunda
ilişkin söyledikleri oldukça açık: Herhangi bir hadisenin tarafı olan kişi/kurumdan görüş alınması
haberciliğin ilk kurallarından. Ancak Didem Arslan Yılmaz’ın sözleri bu kuralın kıyısından dahi
geçmediği gibi yaptıkları yayıncılığın kamu yayıncılığı ile karşılaştırılmasını içeriyor. Ancak Türkiye’de
kamu yayıncılığının merkezi olan TRT’de dahi HDP’ye yer verilmiyor ya da parti düzenli olarak
terörizmin Türkiye’deki temsilcisiymiş gibi gösteriliyor. Bu durum Türkiye’de yalnızca gazeteciliğin
değil herhangi bir tartışmanın zemininin bulunmadığını gösteriyor.
Çeyreğin dezenformasyona ilişkin ikinci örneği de medyanın yeni hedeflerinden olan Ekrem
tarafından Mersin’deki üreticilerden 100 ton limon alınacağı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı
açıklamasında bulunmasının ardından Mersin’de bir yerel gazeteci, “limonların çiftçilerden satın
alınmadığı” iddiasını çiftçi olduğu iddia edilen bir kişiyle tartışarak haberleştirdi. Hemen ardından
haberin kurgu olduğunu gösteren bir videonun sosyal medyada yayımlanmasıyla gazeteci hakkında
suç duyurusunda bulunuldu96. Çoğunlukla savaş bölgelerinde şahit olunan bu tip kurgu haberlere
artık basit bir açıklamanın ardından dahi rastlanması da dezenformasyonun geldiği durum açısından
kaygı verici.
Son örnek dezenformasyonun belki de yuvası hâline gelen sosyal medyadan. Twitter ile ilgili uzun
süredir gündemde olan “troll” ve “sahte hesaplar” tartışmalarına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
bu çeyrekte bir yayınıyla katkı sundu. Başkanlığın yayımladığı “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu”97 adlı
rehberde “trollere dikkat edilmesi” benzeri birçok uyarı yer aldı. Yayından kısa bir süre sonra Twitter’ın
95 https://ilerihaber.org/icerik/haberturkte-itiraf-patronumuzun-istedigi-kadar-gazeteciyiz-114122.html
96 https://onedio.com/haber/imamoglu-na-karsi-yapilan-limon-roportaji-kurgu-cikti-ibb-suc-duyurusunda-bulunacak-903826
97 https://www.iletisim.gov.tr/uploads/docs/SosyalMedyaKullanimKilavuzu.pdf

35

M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Nisan - Mayıs - Haziran 2020

İmamoğlu üzerinden geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediye

çoğunluğu iktidar partisi AKP ile ilişkili sahte hesapları kapatması konuyla ilgili ironiyi gözler önüne
seren nitelikteydi98. Tabiri caizse Cumhurbaşkanlığından “trollere dikkat” uyarısının gelmesinin
hemen ardından Twitter “hükümet bağlantılı troll hesaplar” yayınıyla dezenformasyonun asıl adresini
işaret etti. Twitter’ın bu hamlesinden sonra İletişim başkanı Fahrettin Altun Twitter’ı “tek bir kanıt
sunmayarak hükümeti hedef alan ajan” benzeri bir açıklamayla lanetlese de99 engellenen hesaplara
dair ayrıntılı analiz bu hesapların takipçi sayıları, ortak tweetleri, açılış zamanları gibi birçok değişken
dikkate alınarak yapılmış ve kamuya açık olarak yayımlanmış durumda100.

6-Savunuculuk
faalİyetlerİ ve
Gazetecİlerİn kurduğu
yenİ gİrİşİmler
2020 yılı ikinci çeyreğinde gazetecilerin, mesleki kuruluşların, siyasi partilerin ve uluslararası
kurumların çalışmalarına ilişkin bir özetin sunulduğu bu bölüm alandaki sendika ve sivil toplum
örgütlerine danışılarak hazırlandı.
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a. Sendikal çalışmalar
Basın, yayın ve gazetecilik işkolunda faaliyet gösteren 4 sendikadan (Basın-İş, TGS, DİSK Basınİş, Medya-İş). TGS ve DİSK Basın-İş’in 2020 yılı ikinci çeyreğinde basın özgürlüğüne ilişkin güncel
gelişmeleri yakından takip ettiği ve eylemler ile basın açıklamaları yoluyla düzenli olarak savunuculuk
faaliyeti yürüttüğü görülüyor. Basın-İş’in de benzer şekilde gündemde olan kıdem tazminatı ve
Covid-19 koşulları altındaki çalışma şartlarıyla ilgili çalışmalar yaptığı internet sitesi ve sosyal medya
hesaplarından düzenli olarak duyuruluyor. Medya-İş’e ait iletişim adreslerinde yapılan taramada
böyle bir veriye rastlanmıyor.
2020 yılı ikinci çeyreğinde üç sendika için de en belirleyici konu “COVID-19 salgınında basın
emekçilerinin durumu” olarak öne çıkıyor. Tüm sendikalar yayımladıkları bilgi notlarıyla ve yaptıkları
izleme çalışmalarıyla gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için adımlar atıyor. DİSK Basınİş’in uzaktan çalışma ve kısa çalışmadan kaynaklanan sorunlara dair üyeleri adına hem işverenle
98 https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/information-operations-june-2020.html
99 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1271418244491067392
100 https://cyber.fsi.stanford.edu/io/news/june-2020-twitter-takedown
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yaptığı görüşmeler hem de hukuki bilgilendirme çalışmaları bulunuyor. Sendikanın Doç. Dr. Aziz
Çelik’in katılımıyla gerçekleştirdiği Evde Sendika Buluşmaları’nın ilkinde101 uzaktan çalışma sürecinin
devam etmesi hâlinde işverenlerin sözleşme değiştirme yükümlülükleri ve fazla mesai ödemelerinin
sürdürülmesiyle ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi. Bunun yanında birçok sendika ve emekçinin
katıldığı Haziran ayı sonunda başlatılan #KıdemTazminatımaDokunma kampanyası ile iktidarın kıdem
tazminatlarında kesinti sonucunu doğurması beklenen adımları karşısında eylem gerçekleştirildi.
Aynı konuda TGS’nin de aralarında olduğu beş sivil toplum örgütü “Kalemi de kıdemi de vermeyiz!”
sloganıyla kıdem tazminatının yeniden tartışmaya açılmasına karşı ortak duruş sergiledi. Gazeteciler
Cemiyeti (GC), TGS, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu (TGF) kıdem tazminatının yanında cezaevlerindeki gazetecilerin durumuna
ve ILO sözleşmelerine uygun şekilde örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasına dikkat çeken ortak bir
metin yayımladı102. TGS aynı zamanda 1 Nisan 2019 – 1 Nisan 2020 dönemini kapsayan yıllık Basın
Özgürlüğü Raporu’nu da bu çeyrekte yayımladı103. Sendikanın düzenlediği bir diğer kampanya da
#BasınÖneEğilmesin sloganıyla düzenlendi. Gazetecilere dönük, yaptıkları haberler nedeniyle açılan
soruşturmaların rutin hâle gelmesine dikkat çeken kampanya gazetecilerle dayanışma mesajları
yayımlandı104.

b. Cemiyet, parti ve diğer STÖ’lerin çalışmaları
Basın alanındaki sivil toplum ve siyasi parti çalışmaları kapsamında 2020 yılı ikinci çeyreğinde
üzerinde durulan başlıklar Covid-19 salgın döneminde medyanın sorunları, yerel basının salgın ve
dijital araçlar yoluyla dönüşümü, İnfaz Yasası, cezaevlerindeki gazeteciler, sansür ve RTÜK & BİK’in
basına kestiği cezalar olarak gruplanabilir. Bu başlıklar altında yürütülen çalışmalara dair önemli
notlar şu şekilde:
Covid-19 salgını kapsamında sendikalarla birlikte alandaki meslek kuruluşları da düzenli bilgi
paylaşımı ile basının sorunlarını dile getirdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in
de katıldığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda salgın
döneminde yerel basının sorunlarına çözüm olabilecek öneriler paylaşıldı. Basın İlan Kurumu
desteğinin yanında Maliye Bakanlığı aracılığıyla basın organlarına hibe ve kredi sağlanması,
yerel basının belediyeler ve kamu kurumları reklamlarıyla desteklenmesi, RTÜK paylarının
bir süre alınmaması, TV kuruluşları için uydu frekans bedellerinde indirime gidilmesi öneriler
arasındaydı105. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de salgın kapsamında gazetelerin basımına
destek olunması, kısa çalışmanın basın sektörü için uygulanmaması ve işten çıkarmaların
yasaklanması taleplerini yayımladığı basın açıklamasıyla dile getirdi106. Dernek aynı zamanda
Demirören Medya Grubu’na ait Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde kısa çalışmaya geçilmesini
kamuoyu gündemine taşıdı. ÇGD’nin açıklaması sonrası Demirören Grubu’nda kısa çalışma
101 http://www.diskbasinis.org/index.php/tr/sendikam-zdan/1162-evde-sendika-bulusmalar-1-evden-cal-sman-n-hukuku
102 https://tgs.org.tr/kalemi-de-kidemi-de-vermeyiz/
103 https://tgs.org.tr/tgs-basin-ozgurlugu-raporu-2019-2020/
104 https://tgs.org.tr/gazeteciler-biat-etmeyecek-2/
105 http://www.corumhakimiyet.net/guncel/medya-sektorunun-sorunlarini-istisare-ettiler-h15746.html
106 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3866&Page=1
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•

ödeneği başvurusu hazırlığı çalışanlara yapılan ikinci bir bildirimle iptal edildi. Salgınla ilgili
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Bayram Ekici’nin birçoğu yaşam mücadelesi veren yerel basın organlarına destek talebi
de bu çeyrekte sivil toplum tarafından yapılan açıklamalardandı107. Salgın kapsamında gündeme
gelen taleplerden biri de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGS) gazetelerin basılabilmesi için
matbaa işçilerine yazılı izin verilmesi, gazetelerin dağıtılabilmesi için de küçük marketlerin ve
bakkalların açık olması önerisiydi108.
•

2020 yılı ikinci çeyreğinin salgın gündemi dışında gündemin üst sıralarında olan başlıkları
İnfaz Yasası ve RTÜK, BİK tarafından basına kesilen cezalardı. Alandaki tüm sivil toplum
örgütleri İnfaz Yasası’na ilişkin eleştirilerini dile getirerek cezaevlerindeki gazetecilerin serbest
bırakılmasını ve resmi ilan almayan gazetelerin cezaevlerinde serbestçe dolaşmasını talep
etse de konuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşanmadı ve teklif yasalaştı. Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) yasanın iptali için iki farklı sebeple Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu109. İkinci çeyrekte
konuyla ilgili kesinleşen bir karar bulunmuyor. Bu çeyrekte RTÜK’ün FOX TV, Halk TV, TELE1 gibi
kanallara kestiği lisans iptalinin kıyısına kadar gelen cezalar, BİK’in tarihte görülmemiş sürelerle
Evrensel, Cumhuriyet, BirGün gibi gazetelerin resmi ilanlarını kısıtlaması sivil toplumun ana
gündemlerinden bir diğeriydi. Bir önceki maddede bahsi geçen örgütlerin tamamı, muhalefet
partileri çeşitli basın organları kesilen cezalar sonrası kınama mesajları yayımlasa da her iki
kurum da yetkisini basını cezalandırmak için kullanmaya devam ediyor.

•

2020 yılı ikinci çeyreğinde, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Press in Arrest, Jailed
Journos gibi oluşumlar düzenli olarak dava ve cezaevindeki gazetecilerin durumunu takip
etmeye devam etti. Cezaevlerinde ve yargılama sürecinde olan gazetecilerle ilgili istatistikler
raporun “Basın davaları” bölümünden incelenebilir. M4D Projesi’nin iletişime geçtiği sivil
toplum örgütlerinin beyanları çalışmaların salgının cezaevlerindeki gazeteciler üzerindeki
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etkisi, yargılama sürecinde olan gazetecilerle dayanışma, cezaevindeki gazetecilerle ilgili
savunuculuk faaliyetleri başlıklarında toplanıyor. Bu anlamda Jailed Journos’un belirttiği
kadarıyla davalar Mart ve Nisan aylarında salgın nedeniyle ertelense de Mayıs ve Haziran
aylarında yaklaşık 170 gazeteci hakim karşısına çıktı. Gönüllülük esasına dayalı çalışan Jailed
Journos cezaevindeki gazetecilerle dayanışma amacıyla gazetecilerin hikâyelerini yerel ve
uluslararası platformlarda anlatıyor. Jailed Journos bu çeyrekte aynı amaçlı dünyaca ünlü
karikatüristlerin yaptığı çizimlerle Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerine dikkat çekmeye
çalıştı110. Platform önümüzdeki dönemde cezaevindeki her gazetecinin özgeçmişinin yer aldığı
bir web sayfası hazırlayarak ve o gazetecinin hakkında çıkan tüm haberleri sayfada toplamayı
planlıyor. MLSA’nın da bu çeyrekte benzer şekilde dava takipleri ve cezaevindeki gazetecilerle
ilgili savunuculuk çalışmaları yürüttüğü görülüyor. Dernek bir yandan da basın özgürlüğünün
durumunu tartışmak üzere düzenli online toplantılar düzenliyor ve web sitesinde araştırma
107 http://www.fibhaber.com/genel/tgf-genel-sekreteri-ekici-anadolu-basinini-hep-birlikte-kurtaralim-h117835.html
108 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2524-tgc-soka%C4%9Fa-%C3%A7%C4%B1kma-yasa%C4%9F%C4%B1-g%C3%BCnlerindegazetelerin-bask%C4%B1-ve-da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m-sorunu-%C3%A7%C3%B6z%C3%BClecek.html
109 https://tr.euronews.com/2020/06/11/chp-2-gerekceyle-infaz-yasas-n-n-iptali-icin-anayasa-mahkemesi-ne-basvurdu
110 https://jailedjournos.com/unlu-karikaturistler-turkiyede-cezaevinde-olan-gazeteciler-icin-cizdi/
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yazıları yayımlıyor111. Basın Araştırmaları Derneği’nin çalışması olan Press in Arrest de yargı
süreçlerindeki gazetecilerin durumunu veri temelli faaliyetleri izliyor ve raporluyor. Çalışma
kapsamında aylık olarak basın özgürlüğü raporları yayımlanıyor112.
•

Basın özgürlüğüne yönelik baskının günden güne artması ile sivil toplum örgütleri için
gündemde olan bir diğer konu da raporlama faaliyetleri. Sivil toplum dışında muhalefetteki
siyasi partilerden milletvekilleri de düzenli olarak raporlama faaliyetleri yürütmeye başladı ve
aynı zamanda soru önergeleriyle gazetecilerin haklarını korumları için TBMM’yi göreve çağırdı.
Gazetecilere uygulanan baskıyı raporlamak ve Türkiye’de medyanın durumunu uluslararası
mecralarda aktarmak için 2020 yılı ikinci çeyreğinde yayımlanana raporların bir bölümü aşağıda
görülebilir:
»» CHP Milletvekili Barış Yarkadaş:
https://www.evrensel.net/haber/406066/mayis-ayinda-4-gazeteci-saldiriya-ugradi-1gazeteci-tutuklandi?a=41051
»» CHP Milletvekili Utku Çakırözer:
https://www.evrensel.net/haber/403695/koronavirus-gunlerinde-basin-ozgurlugusansur-salgin-dinlemedi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-cakirozerden-cezalara-tepki-sansurunkaniti-1742385
»» HDP Milletvekili Şevin Coşkun:
http://yeniyasamgazetesi1.com/3-ayda-16-gazeteci-gozaltina-alindi/
»» TGS 2019-2020 basın Özgürlüğü Raporu:
https://tgs.org.tr/tgs-basin-ozgurlugu-raporu-2019-2020/

http://bianet.org/bianet/diger/223483-duzenlemeler-tepkiler-dayanisma-issizlik
»» İnsan Hakları Derneği 2019 raporu:
http://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/223838-ihd-nin-2019-raporu-rejim-giderekotoriterlesti
»» Özgürlük Araştırmaları Derneği COMET Projesi “Türkiye’de Medya Ve İfade Özgürlüğü
İçin Siyasa Önerileri” raporu:
https://oad.org.tr/Content/BlogResimleri/pdf/2020710141518707COMET%20
%20Medya%20%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20Siyasa%20
%C3%96nerisi.pdf
»» Press in Arrest aylık basın özgürlüğü raporları:
http://pressinarrest.com/rapor/
111 https://www.mlsaturkey.com/tr/category/basin-ozgurlugu/
112 http://pressinarrest.com/rapor/
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»» Bianet 2020 yılı ilk çeyrek raporu:

•

Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü M4D Projesi gazetecileri
desteklemeye devam ediyor. Aynı finansmanla TGS ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında
yürütülen bir proje daha bulunuyor. Projeler kapsamında gazetecilere eğitimlerle kapasite
geliştirme, hukuki ve psiko-sosyal destek, telif desteği, internet sitesi ve dijital araçlara dönük
destekler vb. olanaklar sunuluyor.

c. Uluslararası sivil toplum ve Avrupa Birliği çalışmaları
Basın özgürlüğü alanında çalışan uluslararası örgütlerin Türkiye’de doğrudan veya yerel kurumlarla
yürüttüğü çalışmalar mevcut. 2020 yılı ikinci çeyreğinde bu faaliyetlerden öne çıkanlar ve düzenli
biçimde devam eden çalışmalar aşağıdaki gibi:
•

Avrupa Konseyi, Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi 2019 AB Yıllık Raporu’nu yayımladı113.
Rapora göre Avrupa Birliği’nin 2019’da gündeminde olan ve delegasyonları desteklediği konu
başlıkları şu şekilde: Dezenformasyonla mücadele, siyasi kutuplaşmadan uzak tartışma
kültürünü destekleme, medya okuryazarlığı ve yerel kapasite geliştirme faaliyetleri, serbest
çalışan gazetecileri ve bağımsız medya girişimlerini destekleme…

•

Avrupa Birliği’nin 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. Bunun
yanında üye ülke büyükelçiliklerinin Türkiye’de alana farklı destekleri bulunuyor.

•

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir nezdinde
bu çeyrekte basın özgürlüğüne ilişkin farklı alanlarda çevrimiçi toplantılar düzenlendi. Bunun
yanında gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecilerle dayanışma amaçlı mesajlar yayımlayan
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kurum bu çeyrekte gaeteciler İsmail Dükel, Müyesser Yıldız, Fatih Portakal, Hakan Aygün, Özgür
Boğatekin, Metin Uca, Beritan Canözer, Semiha Alankuş, Ahmet Memiş, Cemal Kalyoncu, Gökçe
Fırat Çulhaoğlu, Tarık Ünal, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın yasal süreçlerini takip etti114. OSCE
ayrıca RTÜK’ün cezaları ve İnfaz Yasası konusunda basın açıklamaları yayımladı.
•

İkinci çeyrekte Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin basın özgürlüğündeki durumlarını
izleyen farklı raporlar yayımlandı. Raporların öne çıkanları aşağıdaki gibi:
»» Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi:
https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decadejournalism-exacerbated-coronavirus
»» Center for American Progress- Türkiye’de Değişen Medya Ortamı:
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/06/10/485976/
turkeys-changing-media-landscape/

113 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8580-2020-INIT/en/pdf
114 OSCE’nin alandaki açıklamaları için tıklayınız: https://www.osce.org/press-releases?filters=%20im_taxonomy_vid_1%3A%2827%29
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»» Reuters Enstitüsü 2020 Dijital Haberler Raporu:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.
pdf
»» Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Covid-19 Basın Özgürlüğü İzleme Veritabanı:
https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/
•

Bu çeyrekte gazetecilere dönük keyfi tutuklama ve gözaltılar, RTÜK ve BİK’in kestiği cezalar
ile İnfaz Yasası konusunda farklı uluslararası kurumlar kınama mesajları yayımladı. Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği alanındaki
genel raportörü Stefan Schennach Türkiye’yi evrensel insan hakları değerlerine uyma konusunda
eleştirdi115. Uluslararası Af Örgütü, Covid-19 salgınının Türkiye’de basın özgürlüğünü kısıtlamak
için bir araç olarak kullanıldığını belirtti116. IPI’nin koordinasyonunda 20 uluslararası basın
örgütü keyfi cezalar, halka açık raporlama eksikliği, eleştirel haberciliğe baskı gibi konuları
içeren bir mektupla kamu kurumlarına seslendi117.

•

Bu çeyrekte cezaevinde 1500’üncü gününü dolduran gazeteci Nedim Türfent’in serbest
bırakılması için 43 basın örgütü uluslararası bir kampanya düzenledi. IPI’nın koordinasyonunda
düzenlenen kampanya ile gazeteciye destek mesajları yayımlandı ve Türfent’in serbest
bırakılması için savunuculuk faaliyeti yürütüldü118.

d. Gazetecilerin bireysel / sendika yoluyla açtığı davalar
İşten çıkarılan birçok gazeteci ya kendi imkânlarıyla ya da üye oldukları sendikalar yoluyla işe iade
davalarına devam ediyor. Aynı zamanda şiddete maruz kalmak, tehdit edilmek, hakarete uğramak,
haksız tutukluluk gibi nedenlerle hem iç hukukta hem de AİHM düzeyinde gazetecilerin mücadelesi
açılan işe iade davası, henüz bir karara varılmadan devam ediyor. Bu çeyrekte alandaki bir kazanım,
sendika.org’un ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine ilişkin AYM’ye başvurusunun olumlu sonuçlanması
sonrası platforma manevi tazminat ödenmesi ve yeniden yargılama yolunun açılmasıydı119. AYM bu
dönemde ayrıca, gazeteci Cihan Acar’ın ikinci kez tutuklanmasıyla “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını
ihlal” edildiğine hükmederek, Acar’a 30.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi120. Bir
başka karar da AİHM’den geldi. Raporun ilgili bölümünde belirtildiği gibi, AİHM 2011 yılındaki Oda
TV Davası nedeniyle o dönem tutuklu yargılanan Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’nun hak ihlaline
uğradığı yönünde kesin kararını verdi ve bu kararla Türkiye’nin tazminat ödemesi yapması gerektiği
kesinleşti121. Bu örnekler dışında, COVID-19 salgınının baş göstermesi sonrası birçok gazetecinin
115 https://www.evrensel.net/haber/405449/avrupa-konseyinden-turkiyeye-gazetecilere-saldirmayi-kesin
116 https://t24.com.tr/haber/af-orgutu-koronavirus-salgini-turkiye-de-ifade-ozgurlugunu-daha-da-kisitlamak-icin-bahane-olarakkullanildi,884868
117 https://www.evrensel.net/haber/406352/uluslararasi-basin-orgutlerinden-bike-mektup-ambargoyu-kaldirin-cezalari-durdurun
118 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/1500-days-behind-bars-global-campaign-for-kurdish-journalist-nedim-turfent/?mc_
cid=9803cab548&mc_eid=1d5aee3f82
119 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/16368?KelimeAra[]=ERG%C4%B0N+DEM%C4%B0RHAN
120 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/26110?KelimeAra%5B%5D=cihan+acar
121 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/barislara-tazminat-1739273
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devam ediyor. 2020 yılı ikinci çeyreğinde Hürriyet Gazetesi’ndeki işten atmalar nedeniyle toplu olarak

karar bekleyen duruşması ertelendi. Bu yüzden yılın ikinci çeyreğinde gazetecilerin açtığı davalar
konusunda kısıtlı ilerleme kaydedildi.

e. Gazeteciler tarafından kurulan yeni yayın mecraları
Yılın ikinci çeyreğinde, gazeteciler tarafından kurulan ve medyada çoğulculuğa katkı sunacak farklı
tematik alanlardan haber siteleri, M4D Projesi İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı ile desteklendi.
Projenin kurulumuna ve yönetimine destek olduğu 51 web sitesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye buraya
tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7-Değerlendİrme ve
Önerİler
2020 ikinci çeyreğinde Türkiye’de basın özgürlüğü açısından ilerleme kaydedilmediği gibi Covid-19
salgınının, İnfaz Yasası’nın, RTÜK ve BİK eliyle kesilen cezaların ve gazetecilere dönük keyfi
tutuklamaların altında her yeni günde geriye gidildiği söylenebilir. M4D Projesi konuya ilişkin medya
çoğulculuğuna katkı sunacak desteklerinin yanında Medya İzleme Raporları ile de basının sesi olma
ve hak ihlallerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Raporun farklı bölümlerinde sıralanan vakalara
ve değerlendirmelere ek olarak proje tarafından hazırlanan öneriler listesi şu şekilde122:
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•

COVID-19 salgını kapsamında basın sektöründe işten çıkarmaların yasaklanması; basın
kuruluşlarının mali sürdürülebilirlikleri için devlet desteği sağlanması ve basın çalışanlarının
sosyal ve ekonomik hak kaybına uğramaması için gerekli önlemlerin alınması,

•

Yargının siyasallaşması ile bağlantılı gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin serbest
bırakılması için uluslararası hukuk yollarına ve insan hakkı mekanizmalarına başvuru yapılması,

•

BİK tarafından alınan resmi ilan durdurma kararlarının geri çekilmesi ve COVID-19 kapsamında
basının finansal altyapısını destekleyecek önlemlerin artırılması,

•

RTÜK’ün kestiği idari para ve yayın durdurma cezalarının iptali için bireysel başvuru yollarının
kullanılması ve Basın Ahlak Esasları mevzuatında değişikliğe gidilerek terör, milli güvenlik,
kişilik haklarına saygı gibi muğlak maddelerin güncellenmesi,

122 Raporun bu bölümündeki önerilerin bir bölümü M4D Projesi’nin önceki dönemlerde yayımladığı önerileri de içermektedir. Zira basın
özgürlüğü açısından tekrar eden ihlaller bulunmakta ve hakların gelişimine dair ilerleme sağlanamamaktadır.
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•

Farklı medya mecralarında muhalif gazetecilere yönelik yürütülen itibarsızlaştırma
kampanyalarına müdahale amacıyla hukuki başvuruların hayata geçirilmesi,

•

Yaygın medyanın sahip olduğu ekonomik olanakları bulunmayan alternatif medya mecralarının
desteklenmesine dönük Avrupa Birliği ve AB üye ülke büyükelçilikleri tarafından sağlanan
desteklerin sürdürülmesi,

•

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartlarını yenilemesi ve başvurusu beklemede
olan kart sahiplerine bilgi vermesi için savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi,

•

Basın kartı dağıtımının hükümet sözcüsü olan bir organ tarafından değil, doğrudan basın
temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon tarafından yapılması, yeni bir Basın Kartı Yasası’nın
sivil toplum ve meslek kuruluşlarının fikirleri alınarak devreye sokulması,

•

Alternatif medya mecralarının okur kitlesine ulaşması için internet okuryazarlığının geliştirilmesi
ve buna dönük eğitim & kapasite geliştirme programlarının devreye sokulması,

•

İnternet gazeteleri için Basın Kanunu altında mesleki statünün ve hak ile sorumluluklarının
belirlenmesi,

•

Haber alma hakkının düzenli olarak gasp edildiği internet engellemelerinin durdurulmasını
sağlayacak mevzuatın devreye sokulması,

•

BİK’in gazetelere verdiği cezalarda dayanak olarak sunduğu Basın Ahlak Esasları kapsamında
etik ilkelerin mali yaptırımla ilişkilendirilmesine son verilmesi; bu esasların meslek örgütleri ve
gazetecilerin katkılarıyla yeniden şekillendirilmesi,

•

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 5953 sayılı kanun kapsamındaki iptal edilen günlük %5’lik
çalışanlarına altı ay- bir yıl ücretlere karşılık belirlenecek tazminat hakkının tanınması…

Bir kısmı uzun vadeli, bir kısmı ise gündeme dönük bu önerilerin takibi yine M4D Projesi Medya İzleme
Raporları kapsamında yapılacak ve konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog geliştirilecektir.
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gecikme faizi yerine mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının kanunlaşması ve basın

•
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EK-1- M4D Projesİ 2. Mesleki Memnunİyet Anketİ
Sonuçları (2020)
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EK-1- M4D PROJESİ 2. MESLEKİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI (2020)
SANSÜR
Haber ve bilgiye ne kadar rahat ulaşabiliyorsunuz?
Pandemi döneminde evde mi sahada mı çalışıyorsunuz?

1= Kolayca ulaşabiliyorum.

10= Aşılamaz sorunlarla karşılaşıyorum.
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Çalıştığınız süre boyunca haber yapma faaliyetlerinize müdahale edildiğini, doğrudan ya da dolaylı
yoldan sansüre maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz?

1= Hiç engellenmedim.

10= Sıkça engellemelerle karşılaştım.

Haber üretirken baskı hissetmemenize rağmen, ürettiğiniz içeriğin yayınlanmayacağı veya
eleştirileceği kaygısıyla haberden vazgeçtiğiniz oldu mu?

1- Hiç olmadı.

10- Sıkça oldu.
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Gazeteciler Cemiyeti
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.
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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.

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
Başkan
Nazmi Bilgin

Mali Sekreter
Mustafa Yoldaş

Başkan Vekili
Savaş Kıratlı

Üyeler
Güray Soysal
Ali Şimşek

Başkan Yardımcıları
Ertürk Yöndem
Ayhan Aydemir
Yusuf Kanlı

Ali Oruç
Önder Yılmaz
Önder Sürenkök
Olgunay Köse

Genel Sekreter
Ümit Gürtuna

Nursun Erel

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 Proje Ekibi
Proje Direktörü
Yusuf Kanlı

Bilişim Tekn. Uzm.

Proje Direktör Yardımcısı
Seva Ülman Erten

Veri Uzmanı
Okan Özmen

Proje Sorumlusu
Igor Chelov

Görsel- İşitsel Tek. Uzm.
Alican Sağın

Finans Müdürü
Kağan Kıraç

Basın Evi Ofis Sekreteri

Muhasebeci
Feridun Doğan

Sibel Güven
Çevirmen

Destek Programı Uzmanı
Merve Kambur

Ozan Acar

Politika Uzmanı
Özgür Fırat Yumuşak

Araştırmacılar

Editör
Göksel Bozkurt

Deniz Rende

Deniz Savaş
Ebru Önal
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Arife Acıyan

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.
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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:
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

+ 90 312 427 15 22

www.media4democracy.org
www.gazetecilercemiyeti.org.tr

facebook.com/media4democracy
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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www.24saatgazetesi.com

