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Başkan’dan...
Demokrasi için Medya /
Medya için Demokrasi Projesi

Umut olmadan hiçbir şey olmaz. Biz
Gazeteciler Cemiyeti olarak umut
sağlamak için yola çıktık, sağlamaya
da devam edeceğiz. Bu kitapta
derlediğimiz içerikler M4D Projesi’nin
son 3 yılda gerçekleştirdiklerinin sadece
bir kesitidir.

Nezmi Bilgin
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılından beri Türkiye’nin en
önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, temel
insan hakları kabul ettiği basın ve ifade özgürlüğünü
geliştirmek için durmadan çabalamakta, medya emekçilerinin mesleki hak ve özgürlükleri için tüm gücüyle
çalışmaktadır. Köklü geleneklere sahip olan Cemiyeti’miz, cumhuriyet, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, halkın birlik ve beraberliği, çağdaş ve akılcı bir
tutumu esas almış, tüm faaliyetlerini de bu doğrultuda
tanımlamış, icra etmiş ve etmeye devam etmektedir.
Gazeteciliğin serbestçe yapılamadığı bir ülkede şüphesiz ne demokrasiden ne de halkın iradesinden bahsedebiliriz. Etik, tarafsız, hakikate dayalı ve kamuoyu
yararını gözeten gazeteciliğin demokrasiler için önemi, kelimelerle ifade edilemeyecek boyuttadır. Bunu
göz önünde bulundurarak, çağın ihtiyaçları doğrultusunda gelecek nesillere gazeteciliğin gerçekten ne
olduğu aktarmak Gazeteciler Cemiyeti’nin en önemli
görevlerinden biridir. Cemiyet’imiz 1946’dan beri zamana karşı değil, hep zamanla birlikte hareket etmiş
ve etmeye devam edecektir. Cemiyeti’mizin bu geleneğini sürdürmek konusunda, genç arkadaşlarımıza
kuşkusuz büyük görev düşmektedir.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi
(M4D) Projesi, Cemiyeti’mizin çağdaş yaklaşımının
en önemli tezahürlerinden biridir; projemiz hem gele-
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neksel medya üretim süreçlerini hem de değişen medya ortamına cevaben geliştirilmiş, büyük bir özveri ve
emek ile icra edilmiştir. Türkiye’nin dört bir yanında
yüzlerce başvuru almış, fark gözetmeksizin Basın Evi
Destek Aracı (BEDA) ve Genç Gazeteciler için Destek
Aracı (GGDA) kapsamında 19 ayrı ilden 101 başvurana
destek sağlamıştır; destekler sayesinde 300’den fazla gazeteciye 1700’den fazla telif desteği verilmiştir.
Yine bu destek araçları sayesinde 5 tane basın evi, 60
tane de haber mecrası kurulmuş; toplam 312 ekipman
desteği sağlanmıştır. Web Sitesi Teknik Destek ile 51
site kurulmuş ve sürdürülmüştür.
Cemiyeti’mizin haber organı olan “24 Saat” gazetesinde yayınlanmak suretiyle Nisan 2022 sonunda
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Ara-

cı vasıtasıyla 140’tan fazla gazeteciye 602 tane telif
desteği sağlanmış olacaktır.
M4D Projesi sadece maddi destek sağlamak ile yetinmedi, Ankara’nın kalbi Çankaya’da Gazeteciler Cemiyeti binasında bir Basın Evi kurarak her şeye rağmen
mesleğini icra eden meslektaşlarımıza sığınacakları bir
liman kurduk. Basın Evi bünyesinde “Stüdyo Cemiyet”
adı verdiğimiz ve gazetecilerin ücretsiz olarak kullanabilecekleri tam teçhizatlı bir stüdyo alanı inşa edildi.
Yurtdışında da Avrupalı Gazeteciler Federasyonu (EFJ),
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ile kurduğumuz temaslar sayesinde, Türkiye’de uluslararası basın kartı veren sayılı
kurumlardan biri haline geldik.
Türkiye’nin önde gelen medya STK’ları ile birlikte
“Medya Dayanışma” grubunu kurduk, her yerde ve her
zaman medya emekçileri, basın ve ifade özgürlüğü
saflarında mücadelemizi verdik ve vermeye devam
edeceğiz.
Umut olmadan hiçbir şey olmaz. Biz Gazeteciler Cemiyeti olarak umut sağlamak için yola çıktık, sağlamaya
da devam edeceğiz. Bu kitapta derlediğimiz içerikler
M4D Projesi’nin son 3 yılda gerçekleştirdiklerinin sadece bir kesitidir.

Nazmi Bilgin
Media for Democracy / Democracy for Media Project / Compendium 2022
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Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı

“Bu kitapta Gazeteciler Cemiyeti’nin
yürüttüğü “Demokrasi için Medya,
Medya için Demokrasi” projesinin
başarılarını ve eksikliklerini, ayrıca
projede yer alan ve sağlanan destekten
yararlanan kişilerin değerlendirmelerini
bulacaksınız. En önemlisi, çeşitli
teknik beceriler, çok zaman ve özveri
gerektiren gerçekten büyük ve önemli
bir operasyona tanık olacaksınız.”
Son sözler...
İfade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dahil Avrupa hukuku ve uluslararası hukukta güvence altına alınan temel bir haktır. Çoğulcu demokrasinin işleyişi bakımından vazgeçilmez bir unsurdur ve Avrupa
Birliği’nin temelini oluşturan değerlerin bir parçasıdır.
Bu değerlere saygı duyulması ve bunların geliştirilmesine olan bağlılık, bir ülkenin AB üyesi olma isteğinin
değerlendirilmesinde anahtar bir kriterdir.
Özgür basından mahrum kalan yurttaşların dengeli,
gerçeklere dayalı ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkı
engellenmiş olur. Böylece yurttaşlar taraflı bilgiye ve
propagandaya maruz bırakılırlar, bu da sonuç olarak
demokrasinin zayıflatılması ve kurumların etkinliğinin
azaltılmasına yol açar. Medya çoğulculuğu toplumun
çok katmanlı yapısını ortaya çıkarır, diyalog ve hoşgörüyü destekler. Ayrıca medyanın, eleştirel açıyla siyasi
süreçleri takip etmesi de, hükümetlerin belirli baskı
gruplarının çıkarlarından bağımsız politikalara göre hareket eden daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim
için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle 2021 Nobel
Barış Ödülü’nün, demokrasi ve uzun soluklu barışın
tesisi için ön koşul olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından ötürü, iki seçkin gazeteciye, Maria Ressa ve
Dmitry Muratov’a verilmiş olması tesadüf değildir.
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Türkiye’ye dönersek, aday ülke olarak ülkenin Kopenhag siyasi kriterleri doğrultusundaki ilerlemesini düzenli olarak takip ediyoruz. Avrupa Komisyonu her yıl yayımladığı Ülke Raporlarında basın ve ifade özgürlüğüne
ilişkin detaylı değerlendirmeler sunar. Ekim 2021’de
yayınlanan en son rapor ne yazık ki ifade ve basın özgürlüğü dahil, demokrasi alanında ciddi gerilemeye işaret eden olumsuz gidişatı teyit eder nitelikteydi.
Raporda, başta terörle mücadeleye ilişkin hükümler olmak üzere, Türkiye’deki mevzuatın ve uygulanmasının
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası
standartlara aykırılık teşkil ettiği ve AİHM içtihatlarından ayrıldığı özellikle belirtildi.
Ayrıca Raporda gazeteciler, insan hakları savunucuları, yazarlar, muhalif siyasetçiler, öğrenciler ve sosyal medya kullanıcılarına karşı açılan ceza davaları ve
verilen mahkumiyet kararlarının devam ettiği, bunun
da muhalif ve eleştirel seslerin bastırılması ve ifade
özgürlüğünün baskı altına alınmasına neden olduğu
vurgulandı. Bu hususları, hükümet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde düzenli olarak ele alıyoruz.
Sağlıklı bir kamuoyu tartışmasına izin vermek, ifade ve
basın özgürlüğünü desteklemek, ulusal seçimlere doğru ilerleyen Türkiye için daha da önem taşımaktadır.
Pek çok zorluğa rağmen, canlı bir sivil toplumu, özellikle sosyal medyada hararetli tartışmaları ve eleştirel
medyanın çalışmalarını sürdürdüğünü görüyorum. Bu
özgür tartışma alanının desteklenmesi ve beslenmesi
gerekiyor: Ben de Türkiye’deki görev sürem boyunca
bu konuda olumlu gelişmelere katkıda bulunmak için
elimden geleni yapacağım.

AB’nin mali işbirliği, Türkiye’de medya özgürlüğünü
geliştirmek ve işinizi bağımsız ve profesyonel bir şekilde icra etmenize destek olmak için kullandığımız
araçlardan birisidir. Desteklediğimiz projeler, medya
profesyonellerinin sosyal ve çalışma haklarının iyileştirilmesine, medya çeşitliliğinin sağlanmasına, işsiz gazeteciler dâhil olmak üzere ihtiyaç sahibi gazetecilere
yönelik dayanışma fonuna ve gazetecilerin mesleki
kapasitelerinin artırılmasına odaklanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, İstanbul ve İzmir’de basın akademileri,
Ankara’da da bir basın evi açtığımızı hatırlıyorsunuzdur. Yayın ve habercilik alanında tam donanımlı olan
bu tesisler ücretsiz hizmet sunuyorlar.
Bu kitapta Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” projesinin
başarılarını ve eksikliklerini, ayrıca projede yer alan ve
sağlanan destekten yararlanan kişilerin değerlendirmelerini bulacaksınız. En önemlisi, çeşitli teknik beceriler, çok zaman ve özveri gerektiren gerçekten büyük
ve önemli bir operasyona tanık olacaksınız. Cemiyete
bu büyük operasyonu yönlendirdiği için, sizlere de katıldığınız için teşekkür ederim.
Birlikte, hem demokrasi hem de halkın bilgiye erişimi
ve özgürce görüşünü belirleyebilmesi açısından bir
gereklilik olan çoğulcu medya ortamının yaratılmasına yardımcı olabileceğimizi içtenlikle umuyorum. Artan kutuplaşma ve yalan haberin damgasını vurduğu
günümüz dünyasında bu husus hayati önem taşımaktadır. Umarım bu derlemeyi okumaktan büyük keyif
alırsınız.
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Önsözler...
Demokrasi için Medya /
Medya için Demokrasi Projesi

Yusuf Kanlı
M4D Proje Direktörü

“Elinizde tuttuğunuz yayın son üç
buçuk yılda yaptıklarımızın çok kısa
bir özetidir. Bu sürece dahil olan tüm
proje çalışanlarına teşekkür ederim.
Son üç buçuk senede M4D Projesi işsiz
gazetecilere, serbest çalışan veya
serbest çalışmak zorunda bırakılan
gazetecilere, Anadolu’nun muhtelif
bölgelerindeki cemiyetlere destek
sağlamak için büyük bir adanmışlıkla
çalışmıştır.“

Sayın okuyucumuz,
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D)
Projesinin 40 aylık serüvenini bazı örneklerle belgeleyen bu mecmuayı umarım beğenerek okursunuz. Her
ne kadar M4D Projesi kâğıt üzerinde 40 ay olarak geçse de bu projeyi mümkün kılmak başlı başına ayrı bir
macera, ayrı bir mücadeleydi.
Gazeteciler Cemiyeti yıllardır basın ve ifade özgürlüğü,
medya çalışanlarının mesleki koşullarının ve haklarının
ileriye götürülmesi, meslek mensupları arasında dayanışmayı sağlamlaştırmak amacıyla çeşitli projeler düzenlemiş, çalışmalar yapmış; özgür, eşitlikçi ve halktan
yana bir cumhuriyet için her türlü gayreti göstermiştir.
Türkiye’nin en eski ve en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sadece basın ve ifade özgürlüğü
alanlarında değil, aynı zamanda kamuoyunu harekete
geçiren muazzam bir destek kampanyası ile çok büyük
bir fon oluşmasına, bu sayede TSK El Ele Vakfı’nın kuruluşuna ve kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi kurulmasına da ön ayak olmuştur.
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Yıllar içinde Özgürlük için Basın Projesi ile Türkiye’deki medya iklimi günlük verilerle belgelemeyi görev
edindik, kurduğumuz Ulusal Komite ve tüm varlığıyla
çalışan ekip arkadaşlarımız sayesinde onlarca yayına
kaynak olan aylık raporlar yayınladık ve yayınlamaya
devam ediyoruz. Yılların birikim ve emeği, yurtiçinde
ve yurt dışında kurulan onlarca temas, sabah akşam
demeden proje metnini yazarken harcanan emek…
bunlar Avrupa Birliği ile iş birliği kurmamıza vesile olan
ve M4D Projesi’ni mümkün kılan uzun ve özverili hizmetlerimiz ve uğraşlarımızın sadece birkaçıdır.
Elinizde tuttuğunuz yayın son üç buçuk yılda yaptıklarımızın çok kısa bir özetidir. Bu sürece dahil olan tüm
proje çalışanlarına teşekkür ederim. Son üç buçuk senede M4D Projesi işsiz gazetecilere, serbest çalışan
veya serbest çalışmak zorunda bırakılan gazetecilere,
Anadolu’nun muhtelif bölgelerindeki cemiyetlere destek sağlamak için büyük bir adanmışlıkla çalışmıştır.
Hedef kitlemize ulaşabilmek için dört ana destek sistemi kurduk: Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme
Destek Aracı, İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı,
Basın Evi Destek Aracı, Genç Gazeteciler için Destek
Aracı. Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir yanında onlarca gazeteciye telif, ekipman ve nice destek sağladık.

yararlanıcılarımızın projelerinin ne olduğu hatta proje
hakkındaki kendi görüşlerini da okuyabileceksiniz.
Kurduğumuz Basın Evi, onlarca gazeteciye kaynak
sağlayan “GC Akademi”, Türkiye’deki basın ortamı hakkında yazdığımız “Medya İzleme Raporları”, haftalık
söyleşilerimiz hakkında da bol bol görsel ve yazınsal
içerik bulacaksınız. AB finansal desteği ile hayata geçirilen M4D Projesi ülkemizde çok ciddi örgütsüzlük,
medya sahipliği sıkıntıları ve giderek kötüleşen siyaset-medya ilişkilerinin girdabında varoluş kavgası
veren mesleğimize ve meslektaşlarımıza Gazeteciler
Cemiyeti’nin dayanışma içerisinde olduğunun göstergesidir. Medya Dayanışma Grubu ile sergilendiği gibi
medya çalışanlarının hak ve hukukunu savunacak,
internet basınını da kapsayacak, basın kartları konusunda basın çalışanlarının örgütlerinin söz sahibi olacakları yasal çalışmalara katkı vermek için birlik ve dayanışma içerisinde olunması şarttır. M4D’nin belki de
en önemli başarısı bu alanda ihtiyaç duyulan yapılanmayı düşünceden fiile geçirebilmesine verdiği büyük
katkıdır. Birlikte yapılacak daha çok işimiz var.
İyi okumalar dilerim.

Yayınımızda ilk önce M4D Projesi hakkında sizlere kısaca bilgi vereceğiz, akabinde hedef kitlemize verdiğimiz
destekleri nicel olarak ifade ettik. Sonrasında verdiğimiz desteklerin içerikleri hakkında bilgi bulacaksınız,
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Ulusal Komite

Nazmi BİLGİN

Tuncay ALEMDAROĞLU

Sefa ÖZDEMİR

Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR

1950 yılında Erzurum’ da doğan Bilgin,
gazeteciliğe 1971 yılında Son Havadis
Gazetesinde başladı. Çeşitli basın kuruluşları
tarafından 6 yıl, Haber-Röportaj ve Röportaj
dallarında “Yılın Gazetecisi seçildi.14 yıl,
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcılığı ve Genel
Sekreterlik görevlerinden sonra, 1992 yılında
ittifakla cemiyete Genel Başkan seçildi. Bilgin
1992 yılından beri bu görevi sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1970
yılında mezun oldu. 1994-1996 yıllarında Ankara
Barosu Başkanlığı, 1997-1999 yıllarında Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2004
yıllarında Ankara/Yenimahalle Belediye Başkanlığı,
2008-2012 yıllarında Türk Hukuk Kurumu
Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Konya Postası’nda, 1990 yılında gazeteciliğe
başladı. 2002 -2012 yıllarında dört dönem
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevinde
bulundu. Halen Konya Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünü 1969
yılında bitirdikten sonra 1975 yılında Université
de Strasbourg’da doktora derecesini kazandı.
1990 yılında aldığı Prof. Dr. unvanının ardından
1999-2000 yıllarında Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı, 2004-2008
yıllarında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan
Vekili, 2010-2011 yıllarında Radyo Televizyon
Üst Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Gazeteciler
Cemiyeti Gazetecilik Araştırma ve Eğitim Merkezi
başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sedat BOZKURT

Nursun EREL

Yusuf KANLI

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan
mezun oldu. Günaydın, ANKA haber Ajansı, Yeni
Yüzyıl, Yeni Binyıl ve TV8’de çeşitli görevlerde
bulundu. ATV Ankara Haber Müdürlüğü yaptıktan
sonra Birgün Gazetesi ve The New Anatolian’da
çalıştı. Bilkent ve Gazi Üniversiteleri’nde öğretim
görevlisi olarak ders verdi. FOX TV Ankara
Temsilciliği görevinde bulundu. Halen Halk TV’de
program yapmaktadır.

Nursun Erel meslek yaşamına Anadolu Ajansında
başlamış, daha sonra Tercüman Gazetesinde
uzun yıllar ekonomi muhabiri olarak görev
yapmıştır. 30 yıla ulaşan gazetecilik kariyerinde,
siyasi muhabirlik, dış politika muhabirliği, haber
müdürlüğü, editörlük, temsilcilik gibi sorumluluklar
üstlenmiş, özel röportajlar gerçekleştirmiş, köşe
yazarlığı yapmıştır. Kısa sürelerle Adnan Kahveci
ve Tansu Çiller’e danışmanlık görevi de yapmıştır

Kıbrıs 1959 doğumludur. Gazeteciliğe 1978’de
Turkish (Hürriyet) Daily News gazetesinde
başlayan Kanlı, Anadolu Ajansı’nda da görev yaptı.
1995’de tekrar Daily News gazetesine döndü ve
çeşitli görevlerden sonra, “Köşe Yazarı” olarak
çalışmaya devam etmektedir.

Komite Başkanı

Hukukçu Üye

Üye
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STK Üyesi

Üye

Akademisyen Üye

Üye
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Giriş: M4D Projesi Nedir?
Demokrasi için Medya /
Medya için Demokrasi Projesi

Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa
Birliği (AB) finansmanıyla, demokrasinin
güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu
medya ve özgür basının güçlendirilmesi
için Ocak 2019’da hayata geçirildi ve
Nisan 2022’ye kadar devam edecek.

Projenin genel hedefi: Demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının
güçlendirilmesidir.
Projenin özel hedefleri: Birinci hedef toplumda çoğulcu ve özgür medyanın toplum tarafından destek
gördüğü ve farkındalığın arttığı bir zemin oluşturulması, ikinci hedef ise, gazeteciler arasında dayanışmanın
güçlendiği ve gazetecilerin kendini güvende hissettiği
bir zeminin oluşturulmasıdır.
Proje kapsamında yürütülen faaliyetler genel hatları
ile aşağıdaki gibidir:
Proje kapsamında yıllık Basın Özgürlüğü İzleme Raporları ve üç ayda bir Medya Ortamının İzlenmesi Raporları yayınlanmaktadır. Bu raporlar üniversitelere, medya
kuruluşlarına, devlet kurumlarına, ilgili tüm sivil toplum
örgütlerine, AB Komisyonlarına, Türkiye’deki AB ülkelerinin elçiliklerine ve gazetecilere dağıtılmaktadır.
Sivil izleme kapsamında veri toplama ve bilgi ağlarının
geliştirilmesi için Türkiye’nin her bölgesinde durum
değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. COVID-19
salgını öncesinde fiziki yapılan toplantılar, pandemi
koşullarınca çevrimiçi sürdürülmektedir. Toplantılar,
mevcut ağların birleştirilmesi, iş birliği fırsatlarının arttırılması, gözlem kapasitelerinin genişletilmesi ve yerel medya sivil toplum örgütleri ile gazetecilere ulusal
ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulun-
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maları için değerli fırsatlar sunmaktadır. Bu toplantılar
yerel basının katkılarıyla basın ve ifade özgürlüğü raporlarına içerik sağlamaktadır.
Proje kapsamında yazılan yıllık medya izleme raporları
ve yıllık konferanslarda yayınlanan mütalaa belgelere dayanarak, medya ortamının iyileştirilmesi ve ifade
özgürlüğü için kulis faaliyetlerinin yapılması amacıyla
Ankara’daki devlet kurumlarına düzenli ziyaretler yapılmaktadır.
Uluslararası savunuculuk eylemlerinin yürütülmesi kapsamında Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ilgili sivil toplum örgütlerine ziyaretler düzenlenmiş, bu kurumlarla projenin “Medya İzleme Raporları”
paylaşılmıştır ve paylaşılmaya devam edilmektedir.
Proje her yılının sonunda belirlenen bir tema ile ulusal bir konferans düzenlemektedir. Yıllık konferanslar
sektör temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, gazetecilik öğrencileri ve destek programları faydalanıcılarının katılımına açıktır. Katılımcılar doğrudan davet ve
açık çağrı yoluyla seçilmektedir.
Proje kapsamında her sene bir tane “Gazetecilik Mesleği Onur Ödülü” verilmektedir. Bu ödül, Türk basınına
senelerce kendini adamış, ifade ve basın özgürlüğüne
önemli katkılar sağlamış, uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde mesleğini yapmış gazeteci veya medya
kuruluşlarına emeklerini takdir etmek amacıyla verilmektedir.

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.
Gazeteciler Cemiyeti-Basın Evi’nde “Stüdyo Cemiyet”
isimli tam teçhizatlı bir stüdyo alanı bulunmaktadır.
Stüdyo Cemiyet, gazetecilere çalışabilecekleri ses geçirmez bir alan, kamera, yeşil ekran, prompter, görsel
stüdyo mekânından bağımsız bir radyo/podcast alanı
sağlamaktadır. Stüdyo Cemiyet gazeteciler için tamamıyla ücretsiz hizmet vermektedir.
Basın Evi’nde gazetecilere yönelik bir dizi kapasite geliştirme eğitimleri verilmektedir. M4D Projesi aynı zamanda medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum
örgütleriyle iş birliğini güçlendirmek ve gazetecilerin
kapasitelerini arttırmak için yerel eğitimler de düzenlemiştir.
COVID-19 salgını öncesi fiziki gerçekleştirilen bu kapasite geliştirme eğitimleri artık Gazeteciler Cemiyeti’nin “GC Akademi” isimli çevrimiçi eğitim platformundan verilmektedir. Bu eğitimlere 7 gün 24 saat
ulaşılmakta ve herkesin erişimine ücretsiz açıktır.
Sektördeki gazetecilerin dayanışma içerisinde olabilmeleri, ağ kurabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri için
Basın Evi’nde haftalık olarak gazeteci buluşmaları gerçekleştirilmektedir. Salgın koşullarıgereğince bu fiziki
buluşmalar artık çevrimiçi yapılmaktadır.
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Giriş: M4D Projesi Nedir?

Gazeteciler Cemiyeti tarafından AB mali desteğiyle
yürütülen Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi (M4D Projesi) Ocak 2019’da faaliyetlerine
başlamıştır. Nisan 2022’ye kadar çalışmalarına devam
edecek M4D Projesi, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan sayısız gazeteci, bağımsız medya örgütü ve cemiyete destek vermiş ve vermeye devam etmektedir.
Proje kapsamında kurulan Basın Evi birçok faaliyete
ev sahipliği yapmış ve onlarca serbest çalışan gazeteciye ekipman ödünç vererek haber yapmalarına destek olmuştur.

Proje kapsamında, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi
Bilgin başkanlığında, M4D Proje Koordinatörü GC Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Yenimahalle Belediyesi eski Başkanı Av. Tuncay Alemdaroğlu, GC YK Üyesi Nursun Erel, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve gazeteci
Sedat Bozkurt’tan oluşan Ulusal Komite önderliğinde
M4D Projesi, Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basını
güçlendirmeyi, ifade ve basın özgürlüğü konusunda farkındalığı arttırmayı, gazeteciler arasında dayanışmanın
güçlendiği ve gazetecilerin kendini güvende hissettiği
bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir.

Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde
kurulan Basın Evi
Geride bırakılan üç yıllık dönemin belki de en önemli
gelişmesi Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütülen
Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi (M4D)
projesi çerçevesinde Nisan 2019’da AB Büyükelçisi
dahil çok sayıda büyükelçi, yabancı misyon temsilcisi,
üst düzey bürokrat ve gazetecinin katılımıyla Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde Basın Evi (Press House)
açılışı olmuştur.
Gazetecilerin kullanabileceği konferans salonu ve
stüdyo imkânlarına sahip, sekreterlik hizmeti içeren tam donanımlı Basın Evi, AB günleri kutlamaları,
söyleşiler, eğitim toplantıları dahil olmak üzere farklı
projeler kapsamında alanında uzman konuşmacıların
da katıldığı 130’dan fazla organizasyona ev sahipliği
yapmıştır. Türkiye’deki çoğulcu medyanın oluşumunu desteklemeyi amaçlayan faaliyetleriyle Basın Evi,
medya kuruluşlarının, gazetecilerin, medya alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin gazetecilik
faaliyetlerini devam ettirmeleri ve kapasitelerini güçlendirmeleri için de destek sunmuştur.

Önceki AB Büyükelçisi Christian Berger
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Basın Evi aralarında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan
Gazeteciler örgütü (RSF), Avrupa Parlamentosu üyesi
parlamenterler, çok sayıda Türk parlamenter, yabancı büyükelçiler, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş
Gazeteciler Derneği yöneticileri gibi ulusal ve uluslararası birçok saygın konuğun da yer aldığı çok sayıda
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değerli isme ve gazeteci meslektaşımıza ev sahipliği
yapmıştır. Covid-19 salgını ülkemizde patlak vermeden önce, 2019 yılı boyunca ve 2020 Mart ayına kadar
Basın Evi’nin konferans salonunda düzenlenen, daha
sonra dijital ortama aktarılan “Gazetecilik Buluşmaları”
etkinliklerine 6 bin 500’den fazla kişi katılmıştır. Yine
proje kapsamında Anadolu’nun dört bir yanına gidilerek hem durum değerlendirme toplantıları yapılmış
hem de alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle
yerel basından gazetecilere atölyelerde eğitim verilerek mesleki gelişime katkı sağlanmıştır.
Salgın nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığı dönemde
ise çevrimiçi olarak Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve
Ege bölgelerinde bölge şehirlerinden gazeteci cemiyet başkanları ve meslektaşlarımızın katılımıyla hem
yerel sorunların hem de gazetecilikle ilgili meselelerin
ele alındığı değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Maalesef salgın nedeniyle 2020 yılı Mart ayından itibaren Basın Evi kullanım kapasitesinde arzu edildiği
gibi bir artış sağlanamamıştır. Yine de Gazeteciler Cemiyeti kapasitesini artırmada Basın Evi ciddi katkılarda bulunmuştur. Bu dönemde Basın Evi e-konferanslara ve çalışmalara ev sahipliği yapmıştır.
Basın Evi ayrıca, mesleki faaliyetini sürdürmek için bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, telsiz mikrofon gibi
kısa süreli mesleki ekipmanlara ihtiyaç duyan gazetecilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürmektedir.
Media for Democracy / Democracy for Media Project / Compendium 2022
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Sayılarla M4D Projesi

1. Basın Evi Destek Aracı (BEDA)
Demokrasi için Medya /
Medya için Demokrasi Projesi

M4D Basın Evi Destek Aracı (BEDA) ile
Gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının ifade ve basın
özgürlüğünü, medya çoğulculuğunu güçlendiren faaliyetleri için destek sağlandı.
M4D BEDA destekleri kapsamında
30 farklı ilden 291 başvuru geldi. (165 bireysel, 126 kurumsal başvuru)

1. Basın Evi Destek Aracı (BEDA)
2. Genç Gazeteciler için Destek Aracı
(GGDA)
3. İnternet Sitesi için Teknik Destek
Aracı (İSTDA)
4. Serbest Çalışan Gazetecileri
Güçlendirme Destek Aracı
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19 farklı ilden 85 başvuru desteklendi (38 bireysel, 47 kurumsal başvuru)
300’den fazla farklı gazetecinin 1700’e yakın telifli haberi desteklendi ve haberler, başvuru sahiplerine ait
haber mecralarında yayınlandı.
20 yeni haber platformu kuruldu.
Gazetecilerin haber üretim süreçleri için 312 ekipman desteği sağlandı.
Batman, Gaziantep, Kayseri, Siirt, Mardin illerindeki yerel gazeteci cemiyetlerinde 5 yeni Basın Evi açıldı ve 7 sivil toplum örgütüne
idari gider ve kira desteği verildi.
Medya aktörlerine, ekipman, medya aboneliği,
mesleki kuruluşlara üyelik, eğitim, hareketlilik, görünürlük ile ilgili destekler
verildi.

Media for Democracy / Democracy for Media Project / Compendium 2022
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1. Basın Evi Destek Aracı (BEDA)

Gazetecilerin haber üretim süreçleri için 31 ekipman desteği
sağlandı.
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3. İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı (İSTDA)

Alınan Tam Başvuru

#

Haberlerin tematik alan dağılımı
Tematik dağılım şu şekilde:
gazetecilik: 66
kültür-sanat: 87
spor: 9
çevre: 67
ekonomi: 85
insan hakları: 111
emek: 48
sağlık: 34
eğitim: 27
teknoloji: 14
gezi yazıları: 18
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Ekonomi: 85
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Dijital Dünyada Görünürlük

Desteklerin Sonuçları

İnternet Sitesi
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D) Projesi internet sitesi kullanıcı sayısındaki artış sürmektedir.
Üç yıl önce 7 bin 38 yeni kullanıcısı olan internet sitemiz 2020’de 41 bin 574 yeni kullanıcıya, 2021’in ilk
sekiz ayında ise 57 bin 632 yeni kullanıcıya ulaşmıştır.
Facebook Sayfa Erişimi
Instagram Sayfa Erişimi

Facebook sayfa erişimi için trend çizgisi
İnstagram sayfa erişimi için trend çizgisi

zorlaştırıyor. Bu anlamda bağımsız gazetecilere finansal destekler aracılığıyla sürdürülebilirlik imkânlarının
sağlanması büyük önem taşıyor. M4D Projesi bağımsız, tarafsız ve esnek yapısıyla, uygun finansal destek
mekanizmalarının yardımı olmadan gazetecilik mesleğini sürdürme girişimlerinde tehdit ve ciddi zorluklarla
karşı karşıya olan gazeteciler ve medya kuruluşları için
alternatif bir destek sağladı.

Birçok uluslararası kuruluşun
raporlarında vurgulandığı gibi
Türkiye’deki basın özgürlüğü ortamı ve
gazetecilerin sosyoekonomik durumu
bozulmaya devam ediyor.

400000

Medyanın tekelleşmesi, medya ve siyaset arasındaki
karşılıklı bağımlılık gazeteciliği, haber üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye’de çok sayıda basın kuruluşu sürdürülemez bir mali tablo ile karşı karşıya iken,
birçok gazeteci de iş fırsatlarından mahrum ve ciddi
mali sorunlar yaşıyor.
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Mevcut politik iklim, bilgiye ve güvenilir verilere erişimde güçlük yaşanmasına neden olurken, gazetecilikte tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanmasını da

2021

Tarih

2220 Telifli Haber
Basın Evi Destek Aracı ve Serbest Çalışan Gazetecileri
Güçlendirme Destek Aracı kapsamında 450’den fazla
gazetecinin 2000’den fazla telifli haberi desteklendi,
haberler BEDA yararlanıcılarının mecralarında veya 24
Saat Gazetesi’nde yayınlandı.
312 Ekipman Desteği
Gazetecilere haber üretim süreçleri için 312 farklı
ekipman desteği sağlanırken, medya aboneliği, mesleki kuruluşlara üyelik, eğitim, hareketlilik, görünürlük
ile ilgili destekler verildi.
60 Haber Platformu Kuruldu
Finansal desteklerle 60 yeni haber platformu kuruldu.
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M4D Projesi Twitter hesabı 2019 yılında 376 yeni
kullanıcı edinmiş toplam 520 bin 406 etkileşim sayısına ulaşmıştır. 2020 yılında ise yeni kullanıcı sayısı
843’e, etkileşim sayısı ise 1 milyon 31 binin üzerine
çıkmıştır. 2021’in ilk sekiz aylık verilerine göre Twitter hesabımız, 490 yeni kullanıcıya ve 1 buçuk milyon
seviyesinde etkileşime ulaşmıştır.

M4D Projemiz Facebook’ta üç yıl önce 32 bin seviyesinde olan sayfa görüntülenme sayısını 2021’in
ilk sekiz ayının verilerine göre 280 bine ulaştırmıştır.

Projemizin Instagram hesabında da 2019 yılında bin 71
olan sayfa görüntüleme sayısı 2020’de 161 bini aşmış,
2021’in Eylül ayına kadar ise
bu sayı 110 binin üzerine çıkmıştır.

5 Basın Evi Kuruldu
Batman, Gaziantep, Kayseri, Siirt, Mardin illerindeki
yerel gazeteci cemiyetlerinde 5 yeni Basın Evi açıldı
ve 7 sivil toplum örgütüne idari gider ve kira desteği
verildi.
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Basın Evi Destek Aracı (BEDA)
Proje boyunca BEDA kapsamında 85 başvuru desteklenmiştir, bunlardan 38’i gazeteci, 47’si bağımsız medya mecrası, 19’u medya STK’sıdır. Destek alanlar Ağrı,
Ankara, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karabük,
Kayseri, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Trabzon ve Van illerinden gelmektedir.

M4D Projesi olarak Türkiye’nin dört bir yanında gazetecilere, medya kuruluşları ve medya
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine destek sağladık. Çoğulculuktan taviz
vermedik, herkesi temsil edebilmek için, duyulmayan sesleri duyulabilir kılmak için
elimizden geleni yaptık. Bu doğrultuda Basın Evi Destek Aracı’ndan (BEDA) üç dönem
boyunca yararlanan herkese yer vermek istedik. Her birinin hikâyesi ayrı olan, her biri için
ayrı emek harcanan BEDA destekli projelerimizi keyifle okumanızı dileriz.
Basın Evi Destek Aracı (BEDA), Demokrasi için Medya,
Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamında gazetecilerin nitelikli gazetecilik yapabilmeleri için ihtiyaç
duydukları ortamın sağlanması amacıyla oluşturan bir
ayni destek aracıdır.
Medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmayı sağlayan BEDA’ya gazeteciler, medya
kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleri başvuru yaptı.
M4D projesi boyunca BEDA kapsamında toplamda üç
defa destek çağrısı yapıldı.
BEDA birinci dönemi 25 Nisan 2019 tarihinde başvuruya açıldı ve 11 Haziran 2019 tarihinde sonlandırıldı. Birinci dönem başvuru sonuçları Ağustos 2019’da
açıklandı ve birinci dönemde desteklenen başvurular

Eylül 2019- Aralık 2020 tarihleri arasında uygulandı.

Toplam destek alan 85 başvurudan 71’i farklı kişilerden oluşmaktadır, 14 başvurucu ise mükerrer destek
almıştır. BEDA’nın üç dönemi boyunca yaklaşık 1700
telif desteği 300’den fazla farklı gazeteciye sağlanmıştır ve destek alan mecralarda yayınlamıştır.

BEDA ikinci dönemi 14 Şubat 2020 tarihinde başvuruya açıldı ve 3 Nisan 2020 tarihinde sonlandırıldı. İkinci
dönem başvuru sonuçları Haziran 2020’de ve ikinci dönemde desteklenen başvurular Temmuz 2020-2021
tarihleri arasında uygulandı.
BEDA üçüncü dönemi 12 Ocak’ta başvuruya açıldı ve
9 Şubat 2021’de sonlandırıldı. Üçüncü dönem başvuru
sonuçları Mart 202’de tamamlandı ve desteklenen başvurular Nisan 2021-Şubat 2022 arasında uygulandı.
Basın Evi Destek Aracı (BEDA) toplam 3 kere başvurulara açılmıştır. Bu üç başvuru sürecinde 30 farklı ilden
toplam 291 başvuru alınmıştır; bu başvuruların 126’sı
“Yapısal Güçlendirme Destek Paketi”ne (bağımsız
medya mecraları ve medya STK’ları için) ve 165’i “Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi”ne yapılmıştır.

Basın Evi Destek Aracı (BEDA)
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BEDA Yararlanıcılarından Kısa Kısa...
M4D Projesi olarak Türkiye’nin dört bir yanında gazetecilere, medya kuruluşları ve medya
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine destek sağladık. Çoğulculuktan taviz
vermedik, herkesi temsil edebilmek için, duyulmayan sesleri duyulabilir kılmak için
elimizden geleni yaptık. Bu doğrultuda Basın Evi Destek Aracı’ndan (BEDA) üç dönem
boyunca yararlanan herkese yer vermek istedik. Her birinin hikâyesi ayrı olan, her biri için
ayrı emek harcanan BEDA destekli projelerimizi keyifle okumanızı dileriz.
Abdurrahman Antakyalı - Sufyan Kızılarslan
Depo Photos / Ajans Bizim
Serbest çalışan gazetecilerin yazmış olduğu haberleri,
abone medya kuruluşları ile paylaşarak gelir elde etmelerini sağlamak için destek alan Depo Photos; ana akım
ve alternatif medyanın haber ihtiyacını karşılamak üzere Ajans Bizim’i kurdu. Böylelikle gazetecileri dayanışma, adil ve şeffaf gelir paylaşımı ilkeleriyle buluşturdu.
Adem Volkan Nakiboğlu
Serbest kameraman Nakiboğlu, gazetecilerin mesleki
yolculukları, kendilerini serbest çalışmaya sürükleyen
nedenler, sansür veya otosansür mekanizmaları, siyaset gazeteciliğinin dünü ve bugünü konularını ele alarak, çalışma görüntüleri ve arşiv materyalleri üzerine
kurulu olan bir Serbest Gazeteciler Belgeseli hazırladı.
Ali Ergül
Gazete Fersude Kolektifi
Gönüllü emek aracılığıyla az görülen alanlarla ilgili özgün içerikli haberleri dijital ortamda yayınlayan Gazete
Fersude Kolektifi: Aldığı destekle kolektifin muhabir
ve editörlerinin ihtiyaç duydukları teknik donanımları
karşılamayı, hak ihlalleri başta olmak üzere insan hikâyelerini görünür kılmayı, özgün içerikli gazeteciliğini
sürdürdüğü internet sitesini güçlendirmeyi ve üretilen
haberlerin sayısını artırmayı amaçladı.
Kültigin Kağan Akbulut / Argonotlar
Güncel Sanat Bülteni
Kaliteli sanat yazılarının erişilebilirliğini artırmayı ve sanat yazarları ile okurlar arasındaki mesafeyi azaltmayı
hedefleyen Argonotlar Sivil İnisiyatifi, aldığı destekler sonucunda dezavantajlı birey ve grupların sanatını
daha görünür kılmak amacıyla genç sanat yazarları ile
atölyeler düzenledi ve daha çok muhabirin sanat dünyasıyla ilgili haber, yazı ve eleştirilerini https://argonotlar.com adlı internet sitesinde yayınlıyor.

24

Aytekin Polatel /
Türkiye Haber Kameramanları Derneği
Türkiye Haber Kameramanları Derneği, aldığı destekle
kurduğu internet televizyonunda yeni nesil gazetecilerin ve bu mesleğe yeni girecek olan iletişimcilerin alan
ile ilgili öğrenmeleri gereken bilgilerden oluşan içerikler
ve video haberler üreterek, sansüre karşı haber görüntülerini engele takılmadan kamuoyuyla paylaştı.
Birgül Taşdemir - Ercan Erdal / Ajanimo.com
Hayvan hakları ile doğa ve çevre konularında haber yayınlayan www.ajanimo.com, destek kapsamında teknik
altyapısını güçlendirerek ve finansal sürdürülebilirlik
olanaklarını artırarak kamuoyunu yerel ve ulusal düzeyde daha etkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak
amacıyla kuruldu.
İrfan Tarakçıoğlu / Doğu Anadolu
Gazeteciler Cemiyeti Derneği (DAGC)
Meslekte deneyim sahibi isimlerin desteğiyle bölgede
görev yapan gazeteciler ve iletişim fakültelerinde öğrenimlerini sürdüren genç iletişimcilerin haber, haber fotoğrafçılığı, röportaj, Radyo-TV teknikleri gibi konularda
kendi bünyesinde eğitimler almasını amaçlayan Doğu
Anadolu Gazeteciler Cemiyeti; aldığı destek kapsamında kurdukları www.dagc.org.tr internet sitesi üzerinden
gazetecilere telif katkısında bulundu.
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Canan Kaya / medyakoridoru.com
Serbest gazeteci ve editör Canan Kaya, kültür - sanat
haberleri platformu olan www.medyakoridoru.com internet sitesi ile, medya sektöründe mesleğini devam
ettirme yönünde engellerle karşılaşan, işsiz kalan gazetecilere otosansüre başvurmadan haber ve içerik üretebilecekleri özgür bir mecra sundu.
Defne Sarıöz / Gökkuşağı Bülteni
Serbest muhabir / içerik editörü ve belgeselci Defne Sarıöz, Gökkuşağı Bülten adlı çalışması kapsamında haftalık bir ana haber bültenini yayına hazırladı. Gökkuşağı
Bülteni, Medya Scope’un internet sitesinde ve YouTube
kanalında yayınlandı.
Ebubekir Avcı / Gazete Karınca
Azınlıklar, mülteciler ve siyasi tutukluların hakları konularında farkındalık yaratmayı ve ayrımcılık karşıtı gazetecilik yapmayı hedefleyen Gazete Karınca: Destek
kapsamında basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili gelişmeleri ortaya koyan raporları, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini, yazdıkları tüm haber ve raporlarıyla birlikte
kendi internet sitesinde yer aldı.
Ercan Atay / Batman Çalışan Gazeteciler Derneği
Batman’da 46 gazetecinin, haber ajansları ve yerel gazete çalışanlarının üyesi olduğu Batman Çalışan Gazeteciler Derneği aldıkları destekler ile Basın Destek Evi
kurmuşladır. Basın Destek Evi’nden pek çok gazeteciye
ücretsiz olarak ofis desteği verilmiş, destek kapsamında alınan ekipmanlar ile haber yazma, toplantı, röportaj
yapma gibi imkanlar sunuldu.
Erdoğan Erişen / Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği
126 üyesi ile Ordu ilinde faaliyet gösteren 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nde hem dernek üyelerinin hem de
gazetecilik faaliyeti ile ilgilenen diğer kurum ve kişilerin
medya faaliyetlerini çoğulcu ve özgür ortamda yapılabilmesi için “19 Eylül Basın Evi” kuruldu.

Onur Sağsöz / palandoken.com
www.palandöken.com sayfası, kış turizminin bilinirliğini
artırmayı amaçlayan Fazlı Onur Sağsöz tarafından Erzurum, Erzincan ve Kars illerindeki kayak tesislerindeki
gelişmeler ve turizm faaliyetleri gibi konularda haber
üretmek üzere kuruldu.
Atilla Durak / Siirt Çalışan Gazeteciler Derneği
Destek kapsamında Siirt Gazeteciler Cemiyeti’nde, gazetecilerin haber üretebilecekleri, toplantı ve kongrelerin düzenlenebileceği, içinde fotoğraf makinesi, bilgisayar gibi ekipmanların bulunduğu ve ücretsiz olarak
faydalanılabilecek bir Basın Evi kuruldu.
Hüseyin Arslan / Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti
Aldığı destek kapsamında Saklıgöl’de fotoğraf yarışması gerçekleştiren Taşlıçay Gazetecileri Cemiyeti, ekolojik önemi olan Saklıgöl bölgesinin fotoğraflanmasını
sağlarken bölgenin tanıtımınıda yapmış oldu.
İrfan Uçar / Yeni1Mecra
“Yeni1mecra” isimli haber platformuyla gazeteciler arası dayanışmanın geliştirilmesini ve gazetecilik mesleğinin temel amacı olan haber üretimiyle çoğulcu medya
ortamının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlayan
İrfan Uçar, 3 kişilik bir kor ekiple Web TV ve YouTube
hesaplarından görüntülü ve sesli haberlerin yanı sıra,
web sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden yazılı haber üretimlerini gerçekleştirdi.
Mehmet Çelik / Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu
Bölgenin zor koşullarında görev yapan gazetecilerin
haber üretimindeki giderlerini azaltmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve yerel ve yaygın gazetelerde
çalışan gazeteciler için haber merkezi oluşturabilmek
amacıyla destek kapsamında Mardin’deki Güneydoğu
Anadolu Gazeteciler Federasyon’una basın evi kuruldu.

Ali Safa Korkut
2019 yılında kurduğu Alan Savunması adlı site üzerinden gazetecilik faaliyetlerini gerçekleştiren Ali Safa
Korkut, kadın ve LGBTQI+ bireylerin spor alanında görülebilirliğini arttırmak ve bu alanda eşit ve siyaseten
doğrucu bir söylemin gelişmesine katkı sunmayı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik olarak aldığı desteklerle telifli haber üretimine katkı sağlandı.
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BEDA Yararlanıcılarından Kısa Kısa...
Merve Filiz Yavuz / Gazete Rüzgarlı
Toplumsal olarak nitelikli habere duyulan ihtiyaca yönelik çalışmalar yürütmeyi amaçlayan Merve Filiz Yavuz,
destek kapsamında Gazete Rüzgârlı’yı kurdu. Gazete
Rüzgârlı’nın en belirgin özelliği, mesleğinden kopmak
istemeyen, ancak gazetecilik yapılabilecek kurumların
kısıtlılığı nedeniyle habercilikten uzak kalan genç gazeteciler için dayanışma zemini yarattı.
Okan Potuk / BiMedya
Her kesime tarafsız olarak hitap edecek ve çok sesliliği benimseyecek şekilde siyasal, ekonomik, tarımsal
ve gündem konularını işlemeyi amaçlayan Okan Potuk,
bu amacını gerçekleştirmek için destek kapsamında “BiMedya / Bağımsız Haber Platformu” nu kurdu. Potuk,
“BiMedya” aracılığıyla gazetecilik faaliyeti yürütme arzusunda olan ve Ankara’daki iletişim fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin de gönüllü olarak bu platformda
içerik üretebilebilmesini amaçladı.

Selin Yıldız / Teyit Medya Araştırmaları Derneği
Destek programı kapsamında Teyit çalışanları ve stajyerlerine ve sonrasında ekibe dahil olacak gazetecilere
bir arada çalışabilecekleri, güvenli yeni bir ofis ortamı
sağlandı, kendisini doğrulama alanında geliştirmek isteyen genç gazetecilere mekân ve danışmanlık desteği
sunuldu, alanda çalışan sayısı arttırıldı ve medyadaki
yanlış bilgi ve dezenformasyon sorununa karşı daha etkili mücadele yürütüldü. Teyit çalışanlarının gazetecilik
ve fact - checking alanlarında düzenlenen uluslararası
etkinliklere katılmasıyla dünyadaki güncel tartışmaları
takip etmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve yeni
iş birlikleri kurması sağlandı.

Onur Kaya / Sînemaya Serbixwe
Gazeteci Onur Kaya, destek kapsamında hazırladığı
“Kültür ve Sanat Gazeteciliği” adlı çalışmasında yurt çapında yapılan sanatsal ve kültürel çalışmaları görünür
kılmak için genç ve işsiz diğer gazetecilerle dayanışma
içinde internet ortamında haberler yayınladı.
Onur Öncü / Belgesel 365
Farklı azınlıkların sesini duyurabilmek için insan odaklı
hikayeler içeren haber ve belgesel çalışması yapmayı
amaçlayan Onur Öncü, aldığı destek ile hazırladığı belgesel çalışmalarını “Belgesel 365” adlı YouTube kanalında yayınlıyor.

Sibel Hürtaş / Toplumsal Araştırma ve
Özgün Düşün Derneği
Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Derneği, serbest
çalışan gazetecilere destek olma amacıyla Türkçe ve İngilizce içerik sunan www.halagazeteciyiz.net bağımsız
internet sitesini kurdu.

Rıza Özel / Türkiye Foto Muhabirleri Derneği
Mesleğinde önde gelen foto muhabirleriyle üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrencileri buluşturmayı ve
deneyim paylaşımını amaçlayan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 10 şehirdeki üniversitelerde etkinlikler
düzenledi. “Yılın Basın Fotoğrafları Kataloğu” ve “Foto
Muhabiri” dergisini okullara ücretsiz olarak ulaştırdı.

Tülin Daloğlu / Halimiz.com
Gazeteciliğin tanımını, etik kurallarını, sorumluluklarını
ve kamuoyunun demokrasi değerlerine dair farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan Tülin Daloğlu, halimiz.com
adlı web sitesinde ayda iki kere yayınlanmak üzere “Hâlimiz’e Hoş Geldiniz” programını hazırladı.

Serdar Özsoy
Gazetecilik mesleği ile ilgili içerikler üreten Serdar Özsoy, destek aldığı dönemler boyunca foto muhabirlerinin çalışma hayatlarındaki ilginç öyküleri, mesleğe yeni
başlayan muhabirler için bilgi içerikli videoların yanı sıra
iklim değişikliğine bağlı yaşanan sorunları mercek altına
alan içerikler üretti.
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Uğurcan Ülger / Duvarın Ardı
Kendisinin de içinden geldiği Çamerya Arnavutlarının
kültürel unsurlarının aktarımı başta olmak üzere ulusal ve dinî azınlıkların kültürlerini aktarmayı amaçlayan
Uğurcan Ülger, bu hedefini destek kapsamında gerçekleştirerek, toplulukların kendini ifade edebileceği alternatif bir alan oluşturarak Duvarın Ardı adlı internet sitesinde çeşitli blog içerikleri üretti.
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Berrin Dilekçi / Kazete
2002 yılında kurulmuş olan KAZETE- Kadın Gazetesi; kadın haklarını savunan, demokrasi ve insan hakları düzleminde kadınların kendi aralarında ve üyesi oldukları sivil
toplum örgütleri arasındaki iletişime katkıda bulunarak
onların görüşlerini özgürce ifade edebilecekleri, kadına
yönelik şiddete, çocuk istismarına, karşı aktif rol oynayan bir platformdur. Alınan destek kapsamında kazete.
com.tr adresinin teknik altyapısı güçlendirildi ve sosyal
medya kanalları için yapılan düzenlemelerle daha geniş
bir kitleye sesini duyurmaya başladı.
Ünsal Ünlü / Patronsuz
Serbest olarak çalışan ve hafta içi her sabah Periscope
ve YouTube üzerinden siyaset değerlendirmesi içeren
interaktif yayın yapan Ünsal Ünlü, “Patronsuz” isimli
yayınlarında öncelikle gündem üzerinden değerlendirmeler yapıp ardından da o gün yayınlanan ulusal gazetelerin değindiği konuları ele alıyor.
Üstün Tuncer / Kayseri Büyükşehir
Gazeteciler Derneği
Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Derneği aldığı destekle,
serbest çalışan gazetecilerin mesleklerini sürdürebilecekleri, sivil toplumla temas kurabilecekleri ve özgür bir
çalışma ortamına kavuşmaları amacıyla “Kayseri Basın
Evi’ni” kurdu. Bunun yanı sıra derneğin yerel medya savunuculuğu yapma kapasitesini artırabilmek için farklı
illerde çeşitli eğitimler düzenlendi.

Zeynel Abidin Lüle / Biz Gazeteciyiz
Gazeteci Zeynel Abidin Lüle hazırladığı internet sitesi ile
günlük haber ve yorumlarla gündemi takip etti. Özellikle
Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir köprü görevi görmeyi amaçladı. Bu doğrultuda dış basında Türkiye hakkında
çıkan haberleri de bu haber mecrasında yayınladı.
Emine Uçak Erdoğan
15 yıl boyunca gazetecilik alanında gerçekleştirdiği
çalışmaları ve yeni çalışmalarını barındıracak online bir
mecra kurmayı amaçlayan Emine Uçak, destek kapsamında emineucak.com adlı kişisel sitesini kurdu. Web
sitesindeki yazılar, demokratikleşme alanında Türkiye’nin yakın dönem hafızasına dair bir seçki sunmakta
ve konuyla ilgili araştırma yapmak isteyen gazeteciler
için bir arşiv niteliği taşımakta.
Alev Karakartal Eren / yesilgazete.com
Yeni medya araçlarını kullanarak daha geniş bir kitleye
ulaşmak, finansal açıdan sürdürülebilir hâle gelmek, işsiz kalan ve bırakılan meslektaşlarıyla dayanışma yolları
yaratmak üzere yesilgazete.org sitesinin içeriği zenginleştirildi. Gazete çevre ve ekoloji sorunları, hayvan hakları, iklim değişikliği gibi konularla yelpazesini genişletirken, işsiz kalan gazetecilere telif desteği sağladı.
Aydın Deniz / Yeniş Çelikten
Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneği
Kurumsal kapasitelerini artırmak, bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren medya kuruluşları arasında ağ
oluşturmak ve yerel medya becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yapmayı amaçlayan Iğdır Gazeteciler ve İletişim Derneği, destek kapsamında Türkiye’deki farklı şehirlerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle bu
amaçlarına katkı sundu.
Barış Doğru / İklim Haber
İklim değişikliği konusunda habercilik yapan iklimhaber.
org, “İklim Kuşağı Nasıl Hissediyor?” adlı çalışmasıyla
4 farklı şehirde iklim krizi karşısında eylemlere katılan
genç kuşakların ruh halleri, motivasyonları ve anlam haritalarını söyleşiler aracılığıyla belgeledi.
Emrullah Özbey / Muş Gazeteciler Cemiyeti
Muş’ta yerel medya kuruluşları ve temsilcilerine mesleki farkındalık kazandırma ve yerelde çalışan gazetecilerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla destek alan
Muş Gazeteciler Cemiyeti, destek kapsamında yerelde
çalışan 30 gazeteciye 2 günlük bir eğitim verdi.
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BEDA Yararlanıcılarından Kısa Kısa...
Barış Soydan / Ekonomy.TV
Günlük gelişmeleri yorumlayıp değerlendirmek, ekonominin gündemindeki kişilerle röportajlar yapmak ve
bu arada genç gazetecilere de katkı sunmak amacıyla
Ekonomy TV adında bir internet sitesi kurdu. Ekonomy
TV, hem internet sitesi hem de YouTube hesabından
haber üretimi sağlarken, bir yandan da alanda çalışan
gazetecilerin bağımsız habercilik yapabilmesi için telif
desteği verdi.

Orhan Karadağ / viralspor.com
Ankara’daki spor muhabirliğine katkı sağlamayı hedefleyen Orhan Karadağ, destek kapsamında “Ankara’da
Spor Yazarlığı ve Muhabirliği Neden Yok Oldu?” ve “Ankaragücü’nün Kent Kültüründeki Yeri” başlıkları altında
10’ar dakikalık videolar hazırladı. Hazırladığı içerikleri
altyapısını ve sosyal medya hesaplarını güçlendirdiği
viralspor.com sitesinede yayınladı.
Osman Bulut Bagatır
Ürettiği içeriklerde özellikle iklim krizi konusunu ve iklim krizine bağlı gelişen sorunlardan etkilenen işçilerin
yaşadıklarını ele alan Bulut Bagatır, aldığı destekle termik santralden olumsuz etkilenen bölgeleri inceledi ve
çeşitli illerdeki termik santral işçileriyle röportajlar yapıp, bu içerikleri aldığı uzman görüşleriyle derleyip üçer
bölümlük belgeseller hazırladı.

Can Uçak / Gül Yılmaz / Jıneps Gazetesi
15 yıldır yayın hayatına devam eden, ana akım medyaya konu olmayan azınlık grupları hakkında haber yapan
ve Adığece dilinde yayın yapma kapasitesini arttırmayı
hedefleyen Jıneps Gazetesi, destek kapsamında teknik
altyapısını güçlendirip, sosyal medya hesaplarını güncelleyerek görünürlüğünü artırdı ve Jineps için haber
üreten gazetecilere telif desteği sağlayarak gazetecilik
faaliyetlerine katkı sundu.
Ertuğrul Onursal / Sami Burgaz - Yeni Nesil Online
“Y” ve “Z” kuşakları olarak nitelendirilen nesillere hitap
edecek dijital bir platform kurmayı ve tematik özgün
içerikler üretmeyi amaçlayan “Yeni Nesil Online” platformu, bu amaçları YouTube hesapları üzerinden ve
“Ekspresso - Yeni Nesil Hap Bilgi” podcast serisi üzerinden gerçekleştirdi.
Gamze İşler/ E-Gazetem
Özellikle azınlıklar, gençler, kadınlar, dezavantajlı grupların hakları konusunda içerikler üreten bir yayın mecrası oluşturma amacıyla yola çıkan Gamze İşler, program
kapsamında aldığı sosyal medya desteği ve ekipmanlarla kurduğu E-Gazetem adlı dijital gazetenin kurumsal
kapasitesini artırdı. Ayrıca verdiği telif desteğiyle özgün içerik üretimine katkıda bulundu.
Hamza Özkan / Ötekilerin Gündemi
2017 yılından bu yana kurduğu “www.otekileringundemi.com” adlı web sitesinde haber üreten Hamza Özkan, aldığı destek kapsamında internet sitesi ve sosyal
medya hesaplarının altyapısını güçlendirdi ve özellikle
güncel konular üzerine tartışma programları düzenleyip
bunları YouTube hesabında paylaşmaya başladı.
Mehmet Cenk Öztürk / Genç Basın
Mehmet Cenk Öztürk gençlerin hakları konusunda farkındalık yaratmak, işsizlik, barınma, beslenme, sosyal
medya bağımlılığı, akran şiddeti gibi sorunlara ilişkin
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oluşan gündemler hakkında araştırma ve anketler yaparak, ayrımcılık karşıtı bir gazete olmayı hedefledi.
Destek kapsamında kurduğu gencbasin.com ve gencbasin.com.tr internet siteleri ve sosyal medya hesapları
aracılığıyla bu konularda içerikler üretti.
Mehmet Emin İlbeyli / Gazete Üsküdar
Yeni nesil bir yerel gazete modeli oluşturma amacıyla
yola çıkan Gazete Üsküdar, yerel gazetecilerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik aldığı destekle telifli haber
üretimi yaparken, web sitesi altyapısını güçlendirdi ve
yerel basın arasında bir ağ oluşturdu.
Mesut Fiğançiçek / Diyarbakır Yenigün Gazetesi
15 yıldır faaliyet gösteren Diyarbakır Yenigün Gazetesi,
özellikle bölgedeki eğitim, sağlık ve istihdam sorunlarına yönelik ürettiği haberleri destek kapsamında altyapısı güçlendirilen web sitesinde paylaşıyor. Bununla
birlikte çalışma boyunca üretilen 52 adet video haber
sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Muhammetemin Sarı
Hakkâri merkez ve ilçelerinde 1900’lü yılların başına kadar yaşayan, Hristiyanlığın bir mezhebi olan Nesturîlik
inancına bağlı Asurî kültürünün yok olmaya yüz tutmuş
izlerini kayıt altına almayı hedefleyen Muhammetemin
Sarı, aldığı destekle Hakkâri’nin Yitik Halkı Nesturîler
adlı kitabı yayınlandı ve Sahipsiz Çığlık adında bir belgesel çekimi gerçekleştirildi.
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Rojhat Bilmez / Zring Mizah Dergisi
Diyarbakır merkezli Zring mizah, çizgi roman, edebiyat,
sinema gibi konularda çizimler ve yazılar içeren aylık bir
mizah dergisidir. Destek kapsamında aldığı ekipmanlar
ve web sitesi destekleriyle daha nitelikli ve hızlı içerik
üreten Zring, telif desteği sayesinde de daha fazla yazar ve çizere de ulaşmış oldu.
Recep Bora / Mustafa Abadan - Pencere TV
Kendi özkaynaklarıyla yerel haber sitesi olarak kurdukları PencereTV’yi, destek kapsamında yeni medya gereksinimlerini karşılayacak bir formata dönüştürerek
etkileşimi daha yüksek bir seviyeye çıkardılar.
Seyfi Doğan / Parr News
Seyfi Doğan’ın ana akım medyaya konu olmayan kesimlerin görünürlüğünü artırmayı amaçladığı ve destek
kapsamında Parr News belgesel YouTube kanalını hayata geçirdi. Belgesel haberciliği formatını ve haberciliğin temel ilkelerini benimseyerek, 3 başlık altında toplam 9 bölümden oluşan belgesel serisi çekti.
Şaban Sevinç / Bizim TV
Türkiye’de bağımsız ve çok seslilik ilkesiyle özgür gazetecilik yapmaya çalışan ve yayınlarında, çoğunlukla
ana akım medyada sesini duyuramayan dezavantajlı
gruplara yer veren Bizim TV, destek kapsamında aldığı ekipmanlarla yayın kalitesini yükseltti ve içeriklerin
görünürlüğünün arttırılması için bizimtv.com.tr sitesi
kuruldu.

Yeşim Özdemir
Hak odaklı gazetecilik temelinde, insan, kadın, çocuk,
hayvan, çevre hakları ve bunların ihlalleri konularına
odaklanarak, bu alanlarda araştırma çalışmaları yapan
Yeşim Özdemir, bu araştırmalardan belgesel-video içerikleri üretti.
Yusuf Özgür Bülbül
Daha nitelikli gazetecilik faaliyetleri gerçekleştirmeyi
hedefleyen Yusuf Özgür Bülbül, aldığı ekipman desteğiyle 30’a yakın haber üretti ve haberleri marmarahaberajansı.com sitesinde yayınlandı.
Alkan Uçarsu / Çağdaş Gazeteciler Derneği
Kurumsal olarak yeniden yapılanmayı ve yayın faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmeyi amaçlayan Çağdaş
Gazeteciler Derneği, destek kapsamında alınan ekipmanlar ve internet sitesi altyapılarını güçlendirerek,
etkinliklerini artırdı.
Aysu Demirel
Kendi ifadesiyle “Sesi az duyulanların, önüden geçildiği
halde görünmeyenlerin hikâyesini anlatmak” isteyen
Aysu Demirel, destek kapsamında video haberler üretti.
Barçın Yinanç / Atlatma Haber
“Atlatma haber” denilen haber türüyle önemli olayları
ortaya çıkartan gazetecilerle röportajlar yapan Barçın
Yinanç, yapılan röportajları destek kapsamında kurduğu
www.atlatmahaber.com adlı sitede podcastler halinde
yayınladı ve aldığı sosyal medya desteğiyle bu röportajların duyulmasını sağladı.
Bekir Güneş / Gazete Emek
Doğu Anadolu haberleri ağırlıklı olmak üzere Türkiye
genelinde yayın yapan gazeteemek.net aldığı destekle
sitenin altyapısını ve sosyal medya hesaplarını güçlendirerek gazeteyi daha görünür hâle getirdi. Doğu Anadolu’da serbest gazetecilik faaliyeti yürüten gazetecilerin doğrudan faydalanabilmesi için telif desteği verildi.
Ufuk Çeri
Türkiye’de maden ocaklarının bölge halkı ve tarihi eserler üzerindeki etkilerini anlatmayı amaçlayan Ufuk Çeri,
çeşitli illerdeki faaliyetine devam eden ya da faaliyete
başlayacak olan maden sahalarından aldığı görüntülerle bölgede yaşayan vatandaşların ve uzmanların görüşlerini birleştiren bir belgesel serisi hazırladı. Bu belgeseller daha sonra dijital mecralarda yayınlandı.
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BEDA Yararlanıcılarından Kısa Kısa...
Canberk Beygova
Genç kuşağın güncel siyaseti yakalamasını ve siyasete katılımın teşvik edilmesini amaçlayan PiranaTV, televizyonu
aynen YouTube’a taşımak yerine, mecranın diline uygun
eğlenceli siyasi içerikleri YouTube kanalında paylaştı.
Cengiz Anıl Bölükbaş
Gazeteci Cengiz Anıl Bölükbaş, bu çalışmayla Urfa’dan
Giresun’a fındık toplamaya giden bir grup mevsimlik tarım işçisi hakkında meslektaşı Kübra Kırımlı ile birlikte
gözlemde bulundu, röportajlar ile işçilerin gündelik yaşamlarını ve sıkıntılarını belgeledi.
Cengiz Mert Aksekili
Televizyon veya YouTube yayınındaki bir haberi izleyecek vakti ve ortamı olmayan insanları gündemden
haberdar edebilmeyi amaçlayan Cengiz Mert Aksekili,
destek kapsamında gündemdeki gelişmeleri takip ettiği
ve derlediği bir haber podcasti kurdu.
Hale Gönültaş
Mültecilerin sorunlarının görünür kılınmasını amaçlayan
Hale Gönültaş, aldığı destek kapsamında onlarla yaşam
alanlarında bire bir görüşmeler yaparak, mültecilerin
göç yolculuklarını, sınırı geçtikten sonra yaşadıkları hak
ihlallerini, metropollerde statü kazanma çabalarını ortaya koyan haberler üretti.
Hasan Kurt / Gazete Kuzey
Oluşturduğu özgür gazetecilik ortamında, işsiz kalan
ve mesleğini icra edemeyen basın emekçilerinin mesleklerine tekrar dönerek, tarafsız ve objektif habercilik
yapmalarına yardımcı olan gazetekuzey.com, telif destekleriyle Trabzon ve doğu Karadeniz bölgesindeki gazetecilerin haber üretimine katkı sağladı.

Murat Atay / Reform Haber
Reform Haber, Gaziantep’te bir iletişim fakültesi olduğunu ancak mezun sayısının fazlalığına bağlı olarak gazetecilerin yeterince iş olanağı bulamamalarını, desteği
almasının temel nedeni olarak niteledi. BEDA kapsamında verdiği telif desteğiyle Gaziantep’te alternatif, çok
sesli ve çoğulcu demokrasiye katkı sunmayı amaçladı.
Sarphan Uzunoğlu /
Dijital Medya Çalışmaları Derneği
Dijital Medya Çalışmaları Derneği, Türkiye’deki gazetecilik eğitimleri ve bağımsız aktörlerin desteklenmesi
bağlamındaki çalışmaları için altyapısını güçlendirme,
araştırma, içerik ve görsel strateji üretimleri için destek
aldı. Aldıkları ekipman, abonelik ve sosyal ağ güçlendirme destekleriyle hazırladıkları eğitim programından pek
çok gazetecinin yararlanmasını sağladı.
Zeki Dara / hakkariobjektifhaber.com
Amacı Hakkari’deki bağımsız haber üretimi ihtiyacını
karşılamak olan hakkariobjektifhaber.com kurumsal bir
kapasiteye ulaşmak ve özellikle zorlu ekonomik koşullarda gazetecilik faaliyetlerini sürdürebilmek için destekten yararlandı. Bu kapsamında aldığı ekipmanlarla
nitelikli ve hızlı bir biçimde haber üretirken, sosyal medya ve internet sitesi tasarımı destekleriyle sitenin daha
geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Ayrıca telif desteği
sayesinde pek çok gazetecinin de mesleki faaliyetlerini
sürdürebilmesine katkı sundu.
Seçil Epik
Gazeteci Seçil Epik, aldığı destek ile feminist içeriklere
odaklanan güncel edebiyat haberlerinin yer aldığı Epik
Ne Okuyor internet sitesi ile kolektif bir bilgi akışı sağladı.

Söz Demokraside...
M4D Projesi olarak tüm BEDA yararlanıcılarına ulaşarak kendi gözlerinden projelerini
anlatmalarını istedik. Bize geri dönüş yapan herkesi yayınımıza dahil ettik, “söz medyada,
söz demokraside” dedik…
Sadece siyaset değil, yoga, kişisel gelişim, insanın
varoluş halleri, dijital dünya gibi hayata dair pek çok
konuyu ele alarak 4 seneyi tamamladık. Tanınmayan
yazarlarla yola çıktığımız için bilinilirlik kazanmamız
gerekiyordu. Gazeteciler Cemiyetinin bu projesi, biçilmez bir kaftandı. Mesleki ağın içine dahil olmamı
sağladı.

Tülin Daloğlu
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?

Yaptığımız çalışmaların olumlu görüldüğünü ve bize
yeni yollar açıldığını gördük.

2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”

Çünkü kamu yararına yaptığımız her şey gazeteciliğin
yanı sıra aynı zamanda bir vatandaşlık sorumluluğu.

2016’da yayın hayatına başlayan halimiz.com internet sitesinin yayıncısı, editörü ve yazarıyım. Pandemi
döneminde yayınlarımız biraz tekledi fakat yeniden
canlanmaya başlayacak. Sitede, dağarcığına çok güvendiğim arkadaşların bilgilerini kamu ile paylaşmak
amacıyla yola çıktık. İyi ki de yaptık, birçok yazarı dijital dünyaya kazandırdık.
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Medya ve Demokrasi Söyleşileri’ne katıldım. Siyasetin kutuplaştığı zamanlarda, olanı anlayıp, doğru aktarması gereken medyanın bu ayrışmadan etkilendiğini gördüm. Bu çerçevede sohbetler yaptım ve etik
değerlerimizi vurgulamaya çalıştım. Verimli ve güzel
işler ortaya çıktı. Hem Gazeteciler Cemiyetine ve Avrupa Birliğine verdikleri bu destek için teşekkür ediyorum.

Gazete Fersude sadece bir gazetecilik faaliyeti yürütmek için ortaya çıkmadı. Biz bilgi aktivistiyiz ve
tekrardan birlikte yaşama imkânını yaratmak için bir
araya geldik.

Hayri Demir
Yargılanan gazetecilerin hikayelerini anlatabilecekleri
bir çalışmayı hedefleyen Hayri Demir, “Yargılanan Gazeteciler Anlatıyor (Dava İzleme Raporu ve Söyleşiler)”
çalışmasıyla ve hazırladığı aylık raporlarla, gazetecilik
davalarının verilerini okuyucularla paylaştı.
Hüseyin Tunçay / Ekonomi Muhabirleri Derneği
Özellikle yerel basında çalışan muhabirlerin niteliklerini
artırarak gazeteciliği devam ettirmelerini hedefleyen
Ekonomi Muhabirleri Derneği, bu bağlamda aldığı destekle pek çok muhabire Zoom üzerinden bölümler hâlinde Ekonomi Muhabirliği Eğitimleri verdi. Bu programın
içerikleri, eğitimin sonunda el kitabına dönüştürüldü.

Bu destek sadece maddi olarak değil, motivasyon açısından da oldukça büyük bir katkı oldu.
Bir yerlerin, sizin yaptığınız çalışmayı olumlu görüp,
yol açıyor olması mesajı vardı.

Halimiz.com

Gazete Fersude
Ali Ergül

BEDA kapsamında aldığınız destek
gazeteciler arasındaki ortak çalışmaya
ve dayanışmaya nasıl bir katkı sundu?

Bu süreçte almış olduğumuz iki destek var ve bu iki
desteğin ikisi de Gazeteciler Cemiyeti’nin BEDA projesinden sağlandı. Bize bir imkân sunuldu ve bu zamana
kadar yol almamızı sağlayan unsur da bu destekler
oldu.
BEDA sayesinde 30’un üzerinde gazeteci ile temas
kurduk. Sürdürmeye çalıştıkları gazetecilik faaliyetlerinde biz de onları destekledik.
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www.otekileringundemi.com
Hamza Özkan

“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam
ettirmenize nasıl katkı sağladı?
2. Bu destekle doğan haber
mecranızın çoğulculuğa katkısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
3. Desteğin katkısını değerlendirebilir
misiniz?
4. Kimlerin sesi oluyorsunuz?
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
ile sitemizin okur kitlesi öncesine göre kat kat artı,
sitenin yeni yazılımı görsel olarak rengiyle birlikte
dikkat çekti. Birçok siyasi parti, STK, yazar, gazeteci
takip etmeye başladı.

Ötekilerin Gündemi olarak 4 yıl önce açık kaynaklı
bir içerik yönetim sistemi olan WordPress yazılımı ile
başladık. Hem yazılım hem de teknik bakımdan yetersiz olduğumuz için 2 yıl boyunca fotoğrafları cep telefonu ile çekiyor, yazılı söyleşileri klasik gazetecilikle
yapıyorduk.
Media4Democracy Projesi’nden destek almamızla birlikte, site yeni bir yazılımla güncellendi ve gündemde olan siteler arasında yer almaya başladık. Videolu
söyleşiler ve YouTube kanalımızda yüzlerce canlı yayın gerçekleştirdik. Aynı zamanda 40 kadına 4 felsefi
sorduk. Bir yıl sonunda Kadınların Yüzyılı adlı bir kitap
çıkardık.
Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Antalya, Adana,
Mersin, Kars, Dersim ve Gaziantep başta olmak üzere
birçok kentte sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlarla söyleşiler yaptık.
Ötekilerin Gündemi olarak yayın politikamız demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa-hayvan haklarından yanadır. Kültür ve sanatın yanında, bilimsel ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle,
umut ve sevgiyle üretenlerin sesiyiz. Evrensel, cinsiyetçi olmayan, ötekileştirmeyen, hakikatin arkasında olan haberciliğe; hümanist, özgürlükçü düşünen,
yazan çizen yazılara yer vermekteyiz. Şiddeti, ötekileştirmeyi, yok sayıyor, tacizi, tecavüzü, yalanı, kandırmayı, hırsızlığı meşrulaştıran içeriklerin karşısında
duruyoruz.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Saklıcennet Balık Gölü’nü, uluslararası camiada ve turizm alanlarında tanınır hale getirmek için BEDA kapsamında bu alanın
daha önce görülmemiş fotoğraflarını toplayacağımız
bir fotoğraf yarışması düzenledik. Gelen 90 adet fotoğraftan 9 tanesini seçmemiz gerekiyordu. Bunun
için bir heyet kuruldu ve kazanan fotoğrafçılar heyet
aracılığıyla belirlenip ödülleri verildi. BEDA kapsamında yaklaşık 30-35 gazeteciyi Balık Gölü’yle tanıştırma
şansımız oldu, burada vakit geçirdiler ve doğal güzellikleri yakından görmüş oldular.
Taşlıçay Gazeteciler Cemiyeti
Hüseyin Arslan

BEDA kapsamında aldığınız destek
gazeteciler arasındaki ortak çalışmaya
ve dayanışmaya nasıl bir katkı sundu?
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Ağrı’da ya da doğuda gazetecilik yapmak gerçekten
çok ciddi sıkıntılarla geliyor, çünkü aşiretler ve kurumsallaşma arasındaki çizgiyi gazeteci olarak sürdürmek
çok ciddi bir emek istiyor. Bir yandan karanlıkta kalmış haberleri gün yüzüne çıkarmak isterken bir yandan aşiretlerin yaptığı kısıtlamalardan ötürü haberleri
yapamamakla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konu doğuda
habercilik yapmayla ilgili ciddi bir sorun.
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Biz yola çıkarken ekipman temininde ciddi zorluk çektik. Mesleğimizin olmazsa olmazı ekipmanları içinde
yer alan bilgisayar ve fotoğraf makinesini Demokrasi
için Medya/Medya için Demokrasi Projesi sayesinde
aldık. Şimdi onlara gözümüz gibi bakıyoruz.
Sosyal medya desteği ile haberlerimizi daha geniş
kitlelere duyurma fırsatı yakaladık. Sadece İzmir değil
farklı şehirlerden haber sitemizi takip eden, haberlerimizi paylaşan okurlara ulaştık. Bu anlamda verdiğiniz
destek bizler için çok anlamlı emeği geçen herkese
çok teşekkür ederiz.

E- Gazetem
Gamze İşler

Desteğiniz www.e-gazetem.com olarak sosyal medyada daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağladı. Tarafsız
ve özgün habercilik ilkesi çizgisinde halkın haber alma
özgürlüğünü benimsemiş e-gazetem ailesi olarak, haber niteliği taşıyan kamuoyunun bilmesi gereken her
güncel ve gündem olayı haberleştiriyoruz.

“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam
ettirmenize nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza
katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kimlerin sesi oluyorsunuz? (Eğer haber
platformunuz var ise bu soruya da ek
olarak yanıt verebilirsiniz.)”
Öncelikle Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi ile bizlere katkı sağladığınız için çok teşekkür ederim.

Öncelikle ülkemizde kadın cinayetlerinin durdurulamaması, kanunlarla kadınların korunamaması, çocuk
tecavüzleri, ekonomi, İstanbul Sözleşmesi, İzmir haberleri, covid-19, sağlık çalışanları ve Türkiye siyaseti
gibi gündemi belirleyen her konunun ve her vatandaşın sesi olmak için çalışıyoruz.

layıcı unsur oldu. İkincisi, ödeme yapılan arkadaşlar
çabalarının boşa gitmediğini hem haberleriyle hem de
bunun ücretini alarak gördüler.
Ekipman desteği ise söz konusu katılımcılardan ekipmanı olmayanlar için önemli bir fırsat yarattı.

Ajans Bizim
Süfyan Kızılarslan - Abdurrahman Antakyalı
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
telif desteği haber içeriği üreten bir grup arkadaşın
emeğinin karşılığını vermemize katkı sağladı. Bu iki
açıdan önemliydi: Birincisi, yeni başlayan bir oluşumun gazeteciye eserinin karşılığını verebilmesine
destek oldu. Bu aynı zamanda kurumsal güven sağ-

Ajans Bizim, bağımsız bir haber ajansı oluşturma ve
gazetecilik yapma kaygısıyla başlatılan bir proje. Serbest çalışan gazetecilere yapılan her türlü parasal
destek onlar için bir motivasyon oluşturuyor. Alınan
ekipmanları da ofiste onların kullanımına açmak hem
ihtiyaçları karşılıyor hem de kurumsal yapı imajını
güçlendiriyor.
Ajans Bizim’in hedef kitlesi tüm basın kuruluşları ve
habere ihtiyaç duyan kuruluşlar. Bu durumda gerçek
haber değeri taşıyan her şey ilgi alanımızda. Bu da ancak habercinin bağımsızlığıyla mümkün.
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Derneği

Habere ve haberciliğe yeni bir bakış açısı kazandıran
dronelar, basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf temininde artık önemli bir yere sahip. Proje kapsamında
hazırlanan kurs, özellikle foto muhabiri ve kameramanların mesleki gelişimi için büyük öneme sahip.
Drone kullanımı 2 gün süren kursta; İHA tanıtımı, hava
hukuku, hava araçları, uçuş dinamiği, meteoroloji, ATC
usulleri, havacılık frezyolojisi, kumanda edilebilir sistemler, itki ve aviyonik sistemler ile bakım ve onarım
konularında bilgi verildi, drone kullanımının ve eğitimlerin önemini anlatıldı.

(DAGC) - İrfan Tarakçıoğlu

BEDA kapsamında aldığınız destek
gazeteciler arasındaki ortak çalışmaya
ve dayanışmaya nasıl bir katkı sundu?
“Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nce “Demokrasi
için Medya / Medya için Demokrasi Projesi” kapsamında 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde Erzurum Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde yer alan bir tesiste
düzenlenen drone kursu ile yaklaşık 30 gazeteci İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot sertifikası aldık.
Media4Democracy - BEDA desteği kapsamında derneğimizin internet sitesi yapılanması ve teknik malzeme
desteğinin yanında drone kursunun çok yararlı olduğunu söyleyebilirim.
Drone kullanımının önemi gelişen teknoloji ile birlikte
arttı. Üstelik sadece askerî amaçla değil artık sivil alanlarda da yoğun olarak kullanılmakta. Droneların sivil alanda
kullanımı için ehliyet almak yasal zorunluluk olduğundan, bu eğitim biz gazeteciler için önemli bir kazanç oldu.

Katılımcılar 12 saatlik teorik eğitimin ardından 4 saat
süren pratik uçuş eğitiminde drone uçurma deneyimi
yaşadı. Eğitimde dronenin çalıştırılması, kalkışı, havadaki hareketler, fotoğraf ve video çekimi, rüzgâr ve
hava şartları ile ilgili bilgiler edindik. Tüm gazeteciler
kurs sonunda yazılı sınava girerek bilgilerimizi ölçtük.
Ehliyet almaya hak kazananlar 2021 yılının ilk aylarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet
sistemine kayıt olarak, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İnsansız Hava Aracı
Pilotu ehliyetlerini aldılar.

Söz Demokraside...

Medyakoridoru.com - Canan Kaya
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
kapsamında almış olduğum destekle medyakoridoru.
com adlı haber sitemde, serbest gazetecilik yapan ya
da işsiz bırakılan meslektaşlarımın özel içeriklerini yayımlama imkânı yakaladım. Çünkü bu destek, üretilen
içeriklere telif ödenmesine olanak sağladı.

Avrupa Birliği’nce desteklenen programa Erzurum ve
bölge illerindeki yerel ve yaygın ajans, televizyon, internet ve gazetelerden muhabir, kameraman ve foto
muhabirleri katıldı. Gazeteciler olarak yanı başımıza
gelen bu önemli eğitim fırsatını yakalarken, sınav
sonrası hak kazandığımız belgelere de bedelsiz olarak
ulaşma imkânı elde ettik.
Yaklaşık bir yıldır Erzurum ve bölge illerinden yapılan
haberlerde, drone kullanımının daha arttığını söyleyebiliriz.

Ünsal Ünlü
*Aynı sorular soruldu
Media4Democracy Projesi sayesinde aldığım destek,
emin olun ki Türkiye’de özgür gazetecilik açısından bü-
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Son dönemlerde gerçek anlamda gazetecilik yapma
imkânı çok daraldı. Bu anlamda tecrübeli gazetecilerin sesi olup, onların yaşanmışlıkları ve tecrübelerinin
daha geniş kitlelerce duyulması, gazetecilik mesleğinin, haberciliğin aslında ne kadar zor bir zanaat olduğunun daha geniş kitlelerce duyulmasına yardımcı
olmaya çalışıyorum.
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Medyakoridoru, ağırlıklı olarak medyada oluşan hak
ihlallerini duyurma hedefiyle kurulan bir haber sitesidir. Kuruluş aşamasındaki hedefimiz, kısa bir süre içerisinde bu alanda ilk akla gelen ve güvenilir bir mecra
olmaktı. Kurulduğumuz günden bu yana çok sayıda
gazetecinin uğradığı hak ihlalini duyurarak kamuoyu
oluşturma gücüne eriştik. Bugüne geldiğimizde medya çalışanlarının bu ihlalleri duyurma noktasında ilk
ulaştığı mecra olduk.
BEDA-I desteği olmasaydı teknik altyapı, telif ödeme
gibi konularda yeterli olamaz ve muhtemelen çok kısıtlı bir alanda yayın yapmış olurduk. Bu nedenle bu
desteğin Medyakoridoru’nun markalaşmasında çok
büyük bir katkısı oldu. Bu vesileyle projede emeği
olan ve bize güvenen Media4Democracy ekibine teşekkürü borç biliriz.
yük katkı sağladı. Bunu sadece ben yayınlara başladıktan sonra cesaret alarak, aynı alanda görünür olan çok
sayıda gazeteci bulunduğu için söylemiyorum. Aynı zamanda, gerçeklerin ifade edilmesi konusunda yaşanan
çekingenlik de bir ölçüde böyle yıkıldı.
Media4Democracy Projesi ile yaptığımız 1. dönem çalışmalarından itibaren, yayınların izleyici sayısı net bir
artış gösterdi. Bugün 144k seviyesine gelmesi elbette önemli bir gösterge ama bununla birlikte izleyici /
dinleyicilerin doğru haber konusunda seçim yapma özgürlüğü açısından da bir farkındalık yarattığıma da inanıyorum. Bu nedenlerle ilk dönemden bu 3. döneme kadar sağladığınız katkı için yürekten teşekkür ediyorum.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
kapsamında Muş, ilçeleri ve çevre illerden (Bitlis, Erzurum vs.) yaklaşık 30 gazeteciye temel gazetecilik
ve dijital gazetecilik eğitimi verdik. Alanında uzman
gazeteci ve akademisyenlerin de gönüllü olarak yer
aldığı projemiz kapsamında gazetecilerin konaklaması, harcırahı, iaşe bedeli gibi eğitim kapsamındaki birçok harcaması karşılandı.

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nden aldığım destek sayesinde, gazeteci olarak hiç
ayak basmadığım ve benim açımdan yeni bir alana girdim; podcast yayıncılığı. Bu imkân bana, gazetecilerle
röportaj yapıp, şu anda dönemsel olarak sıkıntıya giren araştırmacı gazetecilik ve atlatma haberciliğe dair
özellikle gençlere ilham vereceğini düşündüğüm bir
çalışmaya imza atmama yol açtı.

Barçın Yinanç

Bunun yanı sıra yazılım ve sosyal medya desteği,
sitemin hem güncel kalmasına hem de markalaşmasına büyük ölçüde katkıda bulundu. Medyakoridoru,
bu sayede çok kısa bir süre içerisinde Google News
kaydını gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Bu da marka
bilinirliğimizi artırdı. Ayrıca sağlanan ekipmanlar sürdürülebilirliğimizi desteklerken profesyonel içerikler
üretmemize de olanak sağlanmış oldu.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Emrullah Özbey
BEDA kapsamında aldığınız destek gazeteciler
arasındaki ortak çalışmaya ve dayanışmaya
nasıl bir katkı sundu?

Muş Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman il genelinde tüm gazetecileri bir araya getirmek ve dayanışmayı
artırmak için mücadele veriyoruz. Projemiz kapsamında da verilen eğitim semineri ile gazeteciler hem bilgi
birikim olarak donanımlarını artırdılar hem de mesleki
eksikliklerini giderip ortak çalışma bilincine katkı sunulmuş oldu. Çoğulcu demokrasiye katkı sunmak için
bu yönde çalışmalarımızı devam ettireceğiz.
Media for Democracy / Democracy for Media Project / Compendium 2022
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uluslararası ölçekli bir referans tematik gençlik gazetesi olmayı hedefliyoruz.

Söz Demokraside...

çekişiyor! Biz İnternet üzerinden yani dijital haber ve
görüntülü haber yayını yapan siteler için süreç çok
daha zorlu geçiyor. Gelir kaynaklarımız çok az. Zorla
ayakta durmaya çalışıyoruz.

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
‘Genç Basın’ gençlik gazetesinin dijital yayıncılığa geçiş sürecinin en önemli destekçilerinden biri oldu.

Genç Basın
Mehmet Çelik

“1.Aldığınız desteğin haber mecranıza
katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2. Kimlerin sesi oluyorsunuz? “
Genç Basın gençlik gazetesi olarak işsizlik, barınma,
beslenme, ulaşım, nepotizm(akraba kayırmacılığı),
torpil, kutuplaşma, yetersiz internet erişimi, sanal ve
fiziksel akran zorbalığı, taciz, tecavüz, mobbing (bezdiri), cinsel istismar, uyuşturucu, dijital oyun ve sosyal
medya bağımlılığı, intihar, ifade özgürlüğü, beyin göçü
gibi onlarca sorunla boğuşan on milyonlarca gencimizin sorunlarına mercek tutmakla yetinmeyerek çözüm
önerileri bulmaya çalışıyoruz. STK, üniversite, holding, büyükelçilik, kamu ve özel gençlik kuruluşları iş
birliği ile gençlerimize; staj, burs, iş imkanlarını duyuruyor, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Erasmus vb projelerle
gençler arası kültürel entegrasyona aracılık ediyoruz.
Z Kuşağının kendini gerçekleştirmesi temel amaçlarımız arasında. On milyonlarca gencimizin sesi olan

Diyarbakır Yenigün Gazetesi
Mesut Fiğançiçek
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
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On milyonlarca genci ile Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan Türkiye’nin, en popüler gençlik gazetesi
olmak amacıyla yola koyulduk. Haber merkezi, iletişim
ofisi ve gazete dağıtım deposu olmak üzere Ankara
Çankaya ve Balgat’ta 1 daire ve 3 dükkan satın alarak
restore ettik. Taşra haberleri için bir adet arazi aracı ve şehir içi için 2 adet binek otomobil satın aldık.
Basılı yayın yaptığımız mecramızı üniversite kampüsleri, kafe, sinema ve AVM’ler, kütüphaneler, öğrenci
toplulukları, üniversite duraklarına ücretsiz olarak dağıtıyorduk. Bu esnada dünya ve Türkiye’yi esir alan
pandemi hem gazete dağıtmamıza hem de ana gelir
kaynağımız olan; festival, sinema, work & travel, dil
okulu, hazır yiyecek ve giyecek, teknoloji, seyahat
vb reklamlara erişimimizi engelledi. Eşimin uzman tıp
doktoru olması ve zorlu Covid servislerinde görev alması kişisel hayatımızı da zorlaştırdı. Kâğıt fabrikalarının özelleştirilmesi ve dramatik yükselişe geçen döviz
kurunun da etkisiyle artık basılı gazete yayımlamak
neredeyse imkânsız olmuştu. Genç okur kitlemizin de
dijital mecralarımızı daha çok tercih etmesi üzerine
tamamen dijitalleşme kararı aldık. Tam da bu süreçte
Media4Democracy Projesi; çağdaş ve etkili bir internet sitesine kavuşmamıza ve fotoğraf makinası teknik ekipman desteği ile dijitalleşme sürecimize önemli bir katkı sundu. Bu sayede özgün içerek üretecek
tematik gençlik gazetemizi geleceğe taşıyabiliyoruz.

Media4Democracy, çoğulcu medyaya zemin hazırlamayı, gazetecilerin mesleklerini yapabilmeleri için
dirençlerini artırmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen bir proje.
www.reformhaber.com
Murat Atay
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen “Demokrasi için
Medya / Medya için Demokrasi Programı” (M4D) destek araçları, projesine katılım sağladığımızda haber
mecram olan www.reformhaber.com’a katkı sağlayacağını tahmin edebiliyordum.
Bilindiği üzere Anadolu Basını özellikle yerel basın
olağanüstü bir süreçten geçiyor, maliyetler çok çok
yüksek, Basın İlan Kurumu sorunu öylece duruyor.
Özellikle Anadolu basını yeni gelir getirici argümanlar
üretemediği için sıkıntılar had safhada. Bazı gazeteler ve haber siteleri kapanmanın eşiğinde. Basın can

M4D projesinden sağladığımız finansal kaynak ve materyalleri en iyi ve doğru şekilde kullanmaya çalıştık.
Öncelikle bölgemiz Gaziantep başta olmak üzere genç
işsiz veya sonradan işsiz kalmış İletişim Fakültesi öğrencilerine projede öncelik tanıdık. Bu genç işsiz öğrencilere projenin bize sağladığı finansal kaynakları sonuna kadar kullandırdık. Projenin çok faydalı olduğunu
düşünüyorum. Özgün içerik üretmede pozitif bir katkı
sağladı, genç iletişim öğrencileri ile bu proje sayesinde
daha iyi uyum sağladık. Mesleğimizi devam ettirme konusunda hepimize olumlu katkı ve moral sağladı.
Aldığımız destekle haber mecramızın okunurluk ve takip oranı daha da fazlalaştı. Proje süresince özellikle
pandeminin olumsuz etki yarattığı meslek gruplarını,
yaşadıkları zorlukları, çeşitli mecralarda yer bulamayan muhalif seslere de yer vererek ele aldık. Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı’nın
amaç ve anlamına uygun olarak medya çoğulculuğu
ve basın özgürlüğünün sağlanmasına yönelik farkındalığı ve talebi artırmak için çalıştık. Bu süreçte gazetecilerin kendilerini güvende hissetmesini ve dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına
katkı sunabildiysek ne mutlu bize.

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
ile gazetemizin özellikle dijital mecradaki görünürlüğünü artırma şansını yakaladık. Bununla birlikte Diyarbakır’daki sosyal-ekonomik dönüşümde bireysel mücadeleler özgün içeriklerimizin başlıca esasları oldu.
Eğitim, ekoloji ve sağlık alanındaki sıkıntılara dikkat
çekerek, sorunların çözümüne bir nebze de olsa katkı
sağlamamıza yardımcı oldu.

mutluluk duymaktayız. Bu proje, yararlanıcılarına
önemli katkılar sağladı.

Aldığımız destek ile Diyarbakır’da alternatif meslekleri hem görsel hem de yazılı olarak kayıt altına alarak; kentteki değişimin meslekler üzerindeki etkilerini
gösterme şansına eriştik.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti

Ekolojik ve sanayi kaynaklı doğadaki kirlenmeye dikkat çeken haberler yaparak, yetkili kurumların dikkatini bu soruna çekme şansı yakaladık.

“BEDA kapsamında aldığınız destek
gazeteciler arasındaki ortak çalışmaya
ve dayanışmaya nasıl bir katkı sundu?”

M4D Projesi’nce sağlanan destekle, yerel basında görev yapan gazetecilerin kimliklerine kavuşmaları, daha
bilinçli, sorumluluk anlayışı içerisinde görev yapmaları
sağlandı. M4D Projesi, yerel gazetecilere görevlerini
yaparken özgürce hareket etme fikrini yerleştirmiş,
baskı guruplarına karşı tavır ve davranışlarını bu düşünceye bağlı olarak geliştirirken, kamu gazeteciliğin
önemini kavramalarına yol açtı.
M4D Projesi M4D Projesi uygulamaları kapsamında,
konferans, seminer- söyleşi, sergi gibi 17 etkinlik
gerçekleştirilmiş ve 175’e yakın gazetecinin katılımı
gerçekleştirildi.
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Yerel gazetelerde görev yapan gazetecilerin “Demokrasi, düşünce, ifade özgürlüğü, etik değerler ve
özellikle basın özgürlüğü” kavramlarını özümsemeleri yanında, görev ve sorumluluk bilincine ulaşmaları
sağladı.

Üstün Tuncer

Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülmekte olan
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nin aktif katılımcıları arasında yer almaktan büyük
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Yesilgazete.org
Alev Karakartal
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
Yeşil Gazete, iklim ve ekoloji alanında öncelikli hassasiyete sahip olmakla birlikte, ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyet, hayvan hakları gibi “çapraz kesen”
alanlarda da özel olarak çalışmaktadır. Bunun dışında Türkiye ve Dünya gündeminden “seçili” durum ve
olayları takip eder.
Yeşil Gazete olarak Demokrasi için Medya/Medya için
Demokrasi Projesi kapsamında, 2021-2011 temmuz
ayları süresinde ekipman, abonelik ve telifli haber
desteği aldık. Kamera ve kurgu bilgisayarı, gazetenin
görsel haber üretimine önemli katkı sağladı. Zoom

aboneliği sayesinde pandemi sırasında toplantılarımızı yaparken yabancı basın abonelikleriyle de dünya gündemine hâkim olduk. Ayrıca aldığımız IFJ basın
kartları sayesinde mesleğimizi daha güvenli yapma
imkânı bulduk. Ancak en büyük katkıyı, özellikle yerel
basın mensuplarını da desteklememizi ve yerelden
haber akışını sağlayabilmemizi sağlayan telifler oluşturdu. Toplam 48 haberin önemli bölümü, İstanbul dışında serbest çalışan gazeteciler tarafından üretildi.
Proje sayesinde ilgili kişilere küçük de olsa bir destek
olanağı bulurken, gazetemizin de zenginleşmesine
katkı sağladı.
Yaklaşık 15 yıldır yayın politikamızın ve haber üretimimizin hedef kitlesi ve okur profiline uygun olarak,
ekoloji ve iklim aktivistleri, bulunduğu yerdeki eko-kırımla mücadele eden yereldeki vatandaşlar, çevre,
ekoloji ve iklim hassasiyeti yüksek kişiler, kadınlar,
LGBTİ+’lar, hayvan hakları savunucuları ve genel olarak Türkiye ve Dünya gündemine “yeşil” bir perspektiften bakan kişi, kurum ve grupların hem haber kaynağı hem de onların sesini duyuran bir yayın organı
işlevini sürdürüyoruz.
BEDA desteğinin en büyük katkısı, habercilik faaliyetlerimiz için fiziksel kapasitemizi artırmamıza ve İstanbul dışı bölgelerdeki vatandaş ve aktivistlerin yanı
sıra buralarda görev yapan diğer meslektaşlarımızla
iş birliğimizi geliştirmemize yardımcı olmasıdır. Proje;
patronsuz ve bağımsız çalışan niş bir yayın organı olarak, sermaye gerektiren küçük ama önemli eksiklerimizin giderilmesinde de önemli rol oynamıştır.

Söz Demokraside...

aksesuarlarının yetersizliği ve yeterli gelir elde edememek de karamsarlığa inen merdivenlerde bana eşlik
etmeye başlamıştı.

Serdar Özsoy
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
Ne çekiyorsunuz? Çile!
İşsiz kalan bir insanın mesleğinin hiçbir önemi yok. İlk
önce kendi mesleği ile iş arayışlarına başlar. Düzenli
olarak iş ilanlarını tarar. Mesleğinde söz sahibi olan insanların yanına gidip dertleşir, durumunu anlatır. Umudu kısa zamanda işsizliğini sonlandırma yönündedir.
Eğer iş arayan kişi belli bir süre sonra arayışlarında ve
hedeflerinde olumlu sonuç alamaz ise hedef küçültmeye ve aynı zamanda da “Başka ne iş yapabilirim?” diye
sorgulamaya başlar. Kendisini bambaşka bir işin içinde
de bulabilir. Bu durum ülke şartlarıyla da ilgili.
İşsiz kaldığım dönemde başka iş de yapabileceğimi en
başında kabul etmiştim. Elimdeki fotoğraf makinesi ve

Yok olma tehlikesi altındaki 4 Kuzey Kafkas dilinde
sayfaları olan ve her ay yayımladığımız ikinci gazetemiz Жьынэпс artık bir ek olmaktan çıkıp devamlılığı
olan bir dijital gazeteye dönüştü. Her iki gazetemize
de haber ve yazı üreten muhabirlerimiz ve yazarlarımızla kurduğumuz dayanışma ağı genişledi.

www.jinepsgazetesi. com
Gül Yılmaz
*Aynı sorular soruldu.
BEDA II ve III dönemlerinde aldığımız destekler 16 yıldır sürdürdüğümüz yayınımızın kalitesini artırmamıza
katkı sağladı. Bu kapsamda donanım, yazılım, web sitesi gibi teknik konulardaki eksiklerimizin bir kısmını
giderme ve yayın kalitesini geliştirme şansımız oldu.
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Medya çoğulculuğuna katkıda bulunmayı hedefleyen
alternatif bir medya kuruluşu olan Jineps, 16 yıldır
“Çerkeslerin özgür sesi” şiarıyla yayımlanıyor. Çerkes kimliğine ilişkin sorunları gündemine alan Jineps,
Türkiye coğrafyasındaki ayrımcılık, ötekileştirme,
hak ihlalleri konularının yanı sıra özelde Halkların ve
İnançların Sesi sayfasındaki içerikleriyle, gönüllü köşe
yazarlarının paylaşımlarıyla ortak sorunlar yaşayan
Türkiye halklarının da bir nebze sesi olma çabasını
destek döneminde de sürdürmüştür.
Ayrıca Seteney - Kadın sayfasıyla toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerine, ekoloji, çevre ve sağlık sayfalarıyla
yine bu sorunları yaşayanların sesi olma gayretindedir.
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Sonra ne olursa olsun bir proje geliştirmeli, kendimi
başka bir alanda da ifade edebileceğim ve bunun yanında mesleğimden kopmayacağım bir proje yapmalıyım fikriyle karanlığa inen merdivenin bir basamağında durdum. Bir proje geliştirdim ve aylarca o konuda,
elimdeki imkanları zorlayarak, en alt seviye tecrübe ve
ekipmanla video çekimler yaptım. Sadece Ankara’da bu
çekimleri gerçekleştirebileceğimi düşünürken, karanlığa doğru inen o merdivenin başından bir ışık belirdi.
İşte o ışığın adıdır. Media4Democracy’nin Basın Evi
Destek Projesi. Sonra ne oldu?
Üç dönemde de destek alabildim projelerimle. Foto
Muhabirleri Anıları, Nasıl Çektim ve Fotoğraf Peşinde
projelerim kapsamında ürettiğim videolarımla röportajlar ve videolar üretebildim. Konya’da obrukları, Marmaris’te büyük yangını, Polatlı’da çiftçileri, fotoğraf paylaşımı nedeniyle ceza alan Mehmet Özer’i, hiç tanımadığı
insanlara 1000 kitap hediye etmiş Bahir Oltulu’yu,
çizer Yılmaz Aslantürk’ü, Anıtkabir’den ve Atatürk’ten
“Kopamayanlar”ı, bir görev sırasında neler yaşadığımızı,
Afganistan’da Taliban’ın müzik yapıyor diye parmağını
kestiği mülteciyi ve daha birçok konuyu izleyenlerime
aktarmaya çalıştım.
Basın Evi Destek Projesi, mesleğini yapma inadı ve heyecanı taşıyan benim gibi insanlar için çok değerli bir
projeydi. Emeği geçenlere bir kez daha sonsuz teşekkürler.

bir katkı sağladı.
Bu, Argonotlar’ın aldığı ilk kurumsal desteklerden biri.
Medyaya olan desteklerin çoğunlukla politika haberciliği odaklı olduğu bir dönemde, kültür ve sanat odaklı bir yayına destek verildiğini görmek, bizi desteğin
kendisinden daha çok heyecanlandırmıştı.
Biz Argonotlar sergileri ve sanatsal üretimleri, kültürel ve toplumsal bir tartışma zemini olarak görüyoruz.
%90 oranıyla kadın ve LGBTİ+ yazarlardan oluşan bağımsız yazar ağımız; kadın, LGBTİ+ ve mülteci sanatçıların işleri ve bu işlere ilişkin görüşler, Türkiye’nin
demokratikleşme sürecine katkı koyan tartışmalar
hakkında yazıyor.

Kültigin Kağan
Argonotlar Güncel Sanat Bülteni
*Aynı sorular soruldu.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nce verilen destek, bağımsız sanat muhabirlerinin
ve yazarlarının haber ve eleştiri üretimine katkı verdi.
Argonotlar Güncel Sanat Bülteni ismiyle var olan çevrimiçi platformumuzun altyapısal gelişimine önemli

Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği kutuplaşma
çağında kültürü, sanatı ve bunlar hakkında yazmayı,
tartışmayı demokratikleşmenin önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Media for Democracy / Democracy for Media Project / Compendium 2022

39

Söz Demokraside...

PencereTV Haber Platformu
Recep Bora - Mustafa Abadan
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
Pandemi nedeniyle her iş kolunda olduğu gibi biz basın emekçileri de çok ciddi sıkıntılar çektik. Bunların
en önemlisi şüphesiz maddi kaynak sıkıntıları oldu.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
desteğiyle, özgün haber içeriği ve röportaj desteği aldığımız arkadaşlarımıza yapılan telif ödemeleri sayesinde bu zor günleri en az hasarla atlatmayı başardık.

Viralspor.com
Orhan Karadağ
*Aynı sorular soruldu
Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülmekte olan
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi ile
cemiyetin bünyesindeki Basın Evi’nden video üretimi
ile ilgili ekipman desteği alarak “Ankara’da Spor Gazeteciliği Neden Yok Oldu?” ve “Ankara: Bir Futbol Kulübünden Çok Ötesi” adlı iki projemi hayata geçirdim.
“Ankara’da Spor Gazeteciliği Neden Yok Oldu?” başlıklı proje için Ankara’da spor gazeteciliği yapan ya da
geçmişte spor gazeteciliği yapmış 10 gazeteci ile vi-
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Ekipman desteği sayesinde yayın hayatına başladığımız günden beri yapmayı planladığımız ancak imkansızlıklar nedeniyle ertelediğimiz YouTube içeriklerini
hazırlamaya başladık. Bu içerikler sayesinde basit bir
haber sitesi olmaktan çok bir haber portalı konumuna
gelmeye başladık.
Bu desteklerin bizler açısından en önemli katkısı hayal ettiğimiz içerikleri oluşturmaya başlamamız oldu.
Bu sayede artık özgün içerikler açısından çok daha özgüvenli bir şekilde çalışıyoruz.
Ayrıca hazırladığımız bu içerikler sayesinde gerçekten
de birlikte olmaktan büyük bir keyif ve onur duyduğumuz Türkiye Engelsiz Sanat Birliği ile ortak çalışma
içerisine girdik ve birlikte engelli bireyler için projeler
üretmeye başladık.
Özellikle belediye haberleri ile ilgili toplumu bilgilendirme misyonumuzu çok daha rahat bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu destekler sayesinde artık hem
özgün hem de içerik yönünden genç okuyucu hedef
kitlemize çok daha rahat erişebiliyoruz. Hazırladığımız
ve hazırlamayı planladığımız içerikler de, sanatçı engelli bireylerle ilgili toplum farkındalığı oluşturmamızda büyük katkı sağlıyor.

deolar çektim. Videolarda, Ankara gazeteciliğinin 60
yılına hâkim ve yaklaşık son 30 yıldır mesleği yapan
isimler bu videolarda hem kısaca mesleğe başlayış hikayelerini anlattılar hem de 20 yıl önce 5-10-15 kişiden oluşan spor servislerinin kapanmasına neden olan
gerekçeleri dile getirdiler. Her iki çalışma da belgesel
üslupta gerçekleştirilirken, Ankara’da spor gazeteciliği başlıklı proje özellikle akademisyenler beğeni aldı.
Ankaragücü’nün kent kültüründeki yerini sorgulayan projede ise, 1910 yılında İstanbul’da kurulan, o
zamanki adı İmalat-ı Harbiye olan ve Kurtuluş Savaşı
sırasında fabrikalardaki silahlarla birlikte Ankara’ya
göç eden İmalat-ı Harbiye kültürünü hâlâ yansıtan camiayı tanıtmaya gayret ettim. Bu videolarda, Ankaragücü Kulübü’nün çekimleri yaptığımız dönemdeki ve
daha önceki dönemlerde başkanlık yapmış isimlerle,
kulübün efsane olmuş futbolcularıyla, Ankaragücü
Kulübü’ne gönül vermiş taraftarına yer verdim. Ankaragücü ile ilgili projenin izlenirliği de gün geçtikçe
artmakta.
Videolar, 2017 yılında kurmuş olduğum www.viralspor.com , viralspor/youtube kanalında yayımlandı.
www.viralspor.com, Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı. Çektiğim videolar, internet sitemin takipçi sayısının ve izlenirliğinin artmasına katkı sağladı.
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masının ardından uluslararası kamuoyu da haberimi
kullandı. Şu anda Ankara’da yaşayan IŞİD’lilerin nasıl
bir durumda ve konumda olduklarına dair haberimin de
hazırlığını yapıyorum.

Hale Gönültaş
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
Ağırlıklı olarak mültecilerle ilgili çalışıyorum. Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi sayesinde
bilgisayar desteğine sahip olmak, kendi kurgumu yapabilme imkânı açısından değerliydi. Ayrıca proje Suriye
sınır köyleri ve Reyhanlı’da çalışmama olanak sağladı.
Bağımsız çalışıyorum. Haberlerim çeşitli platformlarda
yayımlanıyor. Bu yıl “Derin internetten satışı yapılan
Ezidi kız çocuğu” haberim ve devamında “iddianamede örgüt yöneticisi olduklarını beyan etmelerine karşın etkin pişmanlıktan faydalanan üç IŞİD yöneticisinin
serbest kalmasını” haberleştirdim. Haberin yayımlan-

Bunun dışında göç yolunda göçmen kaçakçılarının tecavüzüne uğradıktan sonra hamile kalan ve bu konuda farkındalığı çok geç yaşayıp bebeklerini dünyaya
getiren “Kayıtsız göçmenler” haberi yaptım. Haberin
ardından “İl Göç İdaresi” tarafından kayıt altına alındı.
Şu anda Suriye sınırı, sınır geçişleri, bir göçmen kaçakçısı ile görüşme, Reyhanlı’daki onlarca yetimhane, bakımevleri, ÖSO militanlarının yaşamları, IŞİD’in varlığı,
sahte kimlik, diploma yapımı vs. gibi konuları yazı dizisi
olarak hazırlıyorum.
Ankara ve Kırıkkale’de göçmen kadın ve çocuklara tecavüz ederken görüntüye çekip, bunları kullanıp kadın
ve çocukları seks işçiliğine zorlayan çetenin varlığını
gündeme taşıdım. Bu haberin yayımlanmasıyla Emniyet Müdürlüklerinin benimle temas kurması ve yaptıkları çalışmalar sonucunda ilgili kişiler göz altına alındı.
Habere konu olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ve annesinin durumu ise kritikti. Çünkü Türkiye’ye Taliban
militanı olan eş ve babalarından kaçmışlardı. Anne,
babanın Türkiye’ye geldiği haberini almıştı ve Ankara
Emniyeti’ne de bildirimde bulunmuştu. Bu arada kız
çocuğu tecavüzden dolayı Ankara’da kerelerce intihar girişiminde bulunmuş ve her seferinde kurtarılmış.
Haberin ardından Çocuk ve annesi BM koruması altına
alındı. Tıbbı destekleri sağlandı ve en son BM ile temas
kurduğumda üçüncü ülkeye gitmeleri yönünde başvuruları yapılmıştı.
finanse etmiyor ve dolayısıyla geliştirmiyordu. Bu
anlamda uzun zamandır planladığım ama olanaklar olmadığı için hayata geçiremediğim projelerim de vardı.
Bu projelerden biri yaşadığım coğrafyada bulunan ve
günbegün yok olan onlarca kilise ve manastır kalıntısının öyküsünü bir belgeselle aktarmaktı. İşte BEDA
desteğiyle bir anlamda hep ertelediğim projemi hayata geçirdim ve “Qêrîna Bê Deng / Sahipsiz Çığlık” adlı
bir saatlik ve çok dilli bir belgesel çekebildim.

Muhammetemin Sarı
*Aynı sorular soruldu
Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülmekte olan
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi ile tanışmadan önce bir anlamıyla gazetecilik
mesleğinden ve üretimden uzaklaşmıştım. Zira yaptığım üretimlerin maddi manevi bir geri dönüşü yoktu. Yaptığım özel haberler ve yazdığım köşe yazıları
yayınlandığı mecranın okunurluğunu artırırken beni

Belgeselin dili Kürtçedir ve Türkçe, İngilizce altyazılıdır. Bu belgesel film Mezopotamya’nın en eski halklarından, inançlarından biri olan Doğu Asurilerinin
öyküsünü anlatmaktadır. Kendi çapında belki de bir
ilktir ve bundan önemlisi bir belge niteliğindedir. Bu
belgeselden beklediğim geri dönüşüm ile 2023 yılı
içinde yeni bir belgeseli kendi imkânlarım ile çekmeye
hazırlanıyorum.
Yine Serbest Çalışan Gazetecilere sağlanan destek
kapsamında onlarca telifli haber yazma olanağı da buldum. Yaptığım bu haberler şu anda beni hâlâ mesleğin
içinde tutuyor ve yeni arayışların peşine düşürüyor.
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www.iklimhaber.org
Osman Bulut Bagatır
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”
İklim Haber olarak, iklim krizi gibi yaygın medyanın
çokça ilgi göstermediği bir alanda habercilik yapıyoruz. İklim haberciliği yapan çoğu alternatif medya
kuruluşunun yaşadığı kapasite ve kaynak sorunu gibi
sorunlarla biz de boğuşuyoruz.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında aldığımız destek bizim için oldukça

önemli. Bu destekle beraber alana giderek, gözlemlediğimiz sorunları yaşayan insanlarla birebir çalışma
imkânı elde edebiliyoruz. Böylece daha nitelikli işler
ortaya koyuyoruz. Bunun yanı sıra İklim Haber olarak
ilk günden beri amaçlarımız arasında olan iklim krizine
dair haberler yapmak isteyen gazetecilerin desteklenmesi hayalini Media4Democracy Projesi kapsamında elde ettiğimiz telif desteğiyle gerçekleştirdiğimiz
için mutluyuz.

Söz Demokraside...

bin olmak üzere yaklaşık 7 bin takipçiye ulaştım. İstanbul merkezli bir haber mecrası iken Bursa ve Tekirdağ
gibi illerden de istihbarat alıp haber yapar konumuna
geldik. Ayrıca bireysel olarak mesleğime devam edebilme şansı buldum. Bu projelerin desteğiyle aldığım güçle mesleki olarak 2 kitap çalışması yaptım ve literatüre
kazandım.

Yusuf Özgür Bülbül
Kaynak sorunu bizim gibi bağımsız mecralar için oldukça önemli. Yapmak istediklerimizi çeşitlendirmek
adına da önümüzde engeller oluyor. Örneğin aldığımız
destekten önce video habere ağırlık vermek istiyorduk ancak buna dair kaynak yaratamıyorduk. Kameradan tutun, mikrofona kadar birçok ihtiyaç kalemi var.
Video haber üretimine kaynak bulmadan başlamamız
mümkün değildi. Destek sayesinde oluşan kaynakla
projemizi hayata geçirdik ve ortaya oldukça başarılı
işler çıktı.
Amacımız hâlihazırdaki adaletsizliği daha da derinleştiren iklim krizinden en çok etkilenen insanların, doğanın, toprağın, suyun ve havanın sesi olmak. Önemli
olan sesi yeterince duyulmayanlara, görmezden gelinenlere o mikrofonu uzatabilmek. Aldığımız her iki
destekte de bu çerçeveyi korumak ve daha da güçlendirmek için çalıştık.

Medyanın geleneksel iş modellerinin teknoloji ile birlikte çökmesi ve ana akım medyada iş bulamama sorunu
yaşamamla birlikte kısa bir dönem işsizlikle karşılaştım.
Birkaç yıl önce kendi mecramı kurarak, imkânlarım dahilinde yerel medyada bülten haberciliğinin önüne geçebilmek ve yerel demokrasiye katkı sunabilmek için
Marmara Bölgesi’nin tamamına hitap eden alternatif
bir mecra girişiminde bulundum.
Gerek özgün içerik üretimi gerekse de fiziksel imkânlar konusunda, Gazeteciler Cemiyeti’nin Demokrasi için
Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamındaki
desteği sayesinde sorunların önemli kısmını aşabildim.
Proje kapsamında aldığım bir adet dijital fotoğraf makinesi ve haber ajansı aboneliği ile çalışmalarımı hızlandırıp sayfa olarak 2 bin kişi hesabı, kurumsal olarak ise 5

Büro ya da ekipman eksiği olan gazetecilere mesleklerini sürdürebilmelerine olanağı sağlanırken meslektaşları ile birlikte çalışabilecekleri bir ortam da hazırlanmış oldu.

Ercan Atay

“BEDA kapsamında aldığınız destek
gazeteciler arasındaki ortak çalışmaya
ve dayanışmaya nasıl bir katkı sundu?”
BEDA kapsamında aldığımız kira ve ekipman desteği ile Batman’da açtığımız Basın Destek Evi’nde, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve kamera ekipmanlarını
gazetecilerin kullanımına sunduk. Dernek üyesi gazeteciler, serbest gazeteciler ve gazetecilik mezunu
gençlerin Basın Destek Evi’nden ücretsiz faydalanmalarını sağladık.

42

Basın Destek Evi’nin sağladığı olanaklarla haber
ajansları, üniversitede gazetecilik okuyan öğrenciler
ve yerel gazete muhabirleri ortak çalışmalar yürütürken, mesleki dayanışmaya da önemli katkıları oldu.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
kapsamında yol ve otel masrafları karşılanan 10 gazeteci, Batman, Siirt ve Mardin’den, Kayseri ve Nevşehir
illerine mesleki ziyaret gerçekleştirdi.
Bu kapsamda gazetecilerle yapılan görüşmelerde
mesleki sorunlar ele alındı ve dayanışmaya katkı sağlandı.
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Daha çok yerelde gölgede kalan ve gündemde az yer
bulan konuları yazarak, alternatif olduk. Böylesi yayınların başka gazetecilere de katkısı olduğunu gördük ve
belirli yerlere bağlı gazetecilerin de eleştirel haberler
yapmasının önünü açtık. Bu yönüyle aslında hem gazetecilerin hem de yerel halkın sesi olduğum ya da olduğumuz söylenebilir. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak bu konulara yöneliyorum. Başta gençler
olmak üzere gazetecilerin önünü açan tüm proje ekibine teşekkür ediyorum.

öğrencilerinin buluşma noktası oldu. Batman’daki Çalışan Gazeteciler Derneği’nin Basın Destek Evi’nde
40’a yakın gazeteci için kongreler düzenlendi. Başka
illerin gazeteci cemiyetleriyle yapılan görüşmeler ile
gazetecilik anlayışları ve haber dilleri arasındaki bölgesel farklılıklar konuşuldu.

Basın Destek Evi’nde eğitim programlarımızı düzenlerken, seminer ve paneller düzenlenmesine öncülük
etme fırsatı bulduk.

Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı

Gerek kendi projem gerekse de farklı alt hibe projeleri
için ihtiyaç sahibi gazeteci arkadaşlarımızın mesleki faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için projeleri yaygınlaştırdım. Onlar da ürettikleri telifli haberlerle hem iyi
haberler yaparak gündem oluşturdular hem de kendi
ihtiyaçlarını bir nebze de olsun giderdiler. Bugün ise
geldiğim noktada ulusalda çalıştığım dönemden daha
çok prestij kazandım.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki cemiyet başkanları
ve gazeteciler, destek kapsamında düzenlenen ve iki
üniversiteden öğretim görevlilerinin verdiği eğitime
katılmaları için Mardin’e davet edildi.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler
Federasyonu Bşk. Mehmet Çelik

Destekler kapsamında bizim için en önemlisi kira desteği oldu. Basın Destek evlerinin sürdürülebilirliği az
sayıda üyenin ve cemiyet başkanlarının kaynaklarına
bırakılmamış oldu.

“BEDA kapsamında aldığınız destek
gazeteciler arasındaki ortak çalışmaya
ve dayanışmaya nasıl bir katkı sundu?”
9 ilin gazeteciler cemiyetlerinin bağlı olduğu Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun aldığı
destekler kapsamında Siirt ve Batman’da Basın Destek Evi açıldı ve ekipmanlar alındı. Basın Destek evleri,
açıldığı illerde serbest çalışan gazetecilerin haberlerini daha rahat yazabildiği, oradaki ekipmanları ödünç
alarak haber ürettiği, işsiz gazetecilerin ve iletişim

Bu Basın Destek evlerinden özellikle genç gazeteci
arkadaşların yararlanıyor, haberlerini buradaki bilgisayarlarda ücretsiz olarak yazıp yükleyebiliyor, ödünç
alınan ekipmanlarla sahada habercilik yapma şansları
buluyor olmaları çok önemli.
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Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülmekte olan
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nden dergimiz için destek aldık. Bu destek, dergimizin kendine özgü içerikleriyle hedeflediği genç çizer
ve yazarlara kendi ana dillerinde yazma ve çizmeye
teşvik etme konusunda büyük bir katkı sağladı.

Söz Demokraside...

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nden almış olduğum destek ile yapmak istediğim “Tartışmalı Maden Ocakları” haber serisini gerçekleştirdim.
Böyle bir haber serisi için öncelikle ekipmana ihtiyacım vardı. Ekipman dışında dokuz farklı şehre gitmem
gerekiyordu. Destek sayesinde hem ekipman hem de
ulaşım ve konaklama gibi sorunlar yaşamadım.

Bu proje sayesinde birçok genç çizer kendini gösterme fırsatı buldu.
Zring Mizah Dergisi
Rojhat Bilmez
“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”

Ayrıca bu sayede sadece işime odaklanabildim. Proje
kapsamında dokuz şehre giderek çekimler yaptım.

Ufuk Çeri
Aldığımız destekle eksikliğini yaşadığımız ekipmanların giderilmesiyle çizerlerimizin ve sosyal medya
alanında daha verimli ve iyi işler ortaya çıkmasında
büyük katkısı oldu. Dergimizde, kadınlar üzerindeki
baskı- şiddet olaylarını çizimlerle yansıtmaya çalıştık.
Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş Kurmanci ve
Zazaki dillerinde yayın yaparak bu dillerin bilinmesi
konusunda yaratmak istediğimiz farkındalığa büyük
katkı sağladı.

“1. Aldığınız destek özgün içerik üretim
süreçlerinize ve mesleğinizi devam ettirmenize
nasıl katkı sağladı?
2. Aldığınız desteğin haber mecranıza katkısını
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlerin sesi
oluyorsunuz? (Eğer haber platformunuz var ise
bu soruya da ek olarak yanıt verebilirsiniz.)”

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
kapsamında aldığımız destek, zor dönemlerde gazetecilik yapma konusunda önemli bir destek sağladı.
Masabaşı yaptığımız çalışmaların haricinde özellikle
sahaya giderek, canlı röportajlar yapmayı mümkün
kıldığı için bu destek bizim için oldukça önemliydi.

iklimhaber.org
Barış Doğru
*Aynı sorular soruldu

Aldığımız destekle, ana akım medyanın takip etmediği, termik santral işçileri ve iklim krizi konusunda çalışmalar yürüten gençlerin sesini daha çok kişiye ulaştırmayı başardık. Özellikle canlı röportajlar aracılığıyla,
medya tarafından göz ardı edilen bu önemli sorunun
ve sorunun öznelerinin kamuoyuyla karşılaşmasını bir
nebze de olsa başarmış olduk.

Pirana TV
Canberk Beygova
*Aynı sorular soruldu
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
işimde yeni bir yola girmemi sağladı. Önceki tecrübelerim çoğunlukla yazılı basın ağırlıklıydı; televizyon-

M4D Projesi, uzun yıllardır çıkarmaya ara verdiğimiz
Çağdaş Dergi’nin yeniden okuyucularıyla buluşması
için dayanak noktası olmuştur. Bu çalışma ile gazetecilikte örgütlü ve dayanışmacı ilişkilerin önemi belirginleşmiştir.

ÇGD
Çağdaş Gazeteciler Derneği
Alkan Uçarsu

“BEDA kapsamında aldığınız destek
gazeteciler arasındaki ortak çalışmaya
ve dayanışmaya nasıl bir katkı sundu?”
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Gittiğim bölgelerde küçük de olsa bir iletişim ağı oluşturabildim. Artık birçok haber için o bölgelerdeki insanlarla iletişime geçebiliyorum. Proje kapsamında drone
gazeteciliği konusunda da gelişim sağladım.

la öğrencilik yıllarındaki stajımdan başka bir ilişkim
olmamıştı. Ancak son yıllarda en çok tüketilen dijital
içerikler hep video olduğu için bu yönde bir şeyler
yapmak gerekiyordu. Bu alandaki maliyetlerin yüksekliği insanın elini kolunu bağlıyordu. Demokrasi için
Medya/Medya için Demokrasi Projesi tam olarak bu
noktada, tek başıma olsam muhtemelen yapmayacağım bir şeyi yapmak için risk almamı kolaylaştırdı.
Aldığım destek mevcut bir haber mecrasına katkı vermekten öte, yeni bir mecra kurulmasına şans tanıdı.
Çoğunluğu halen öğrenci ve yeni mezun olan gençlerle sıfırdan bir Youtube kanalı oluşturduk. Yalnızca
haber ve belgesel içerikleri değil, eğlence içerikleri de
var bu kanalda; fakat türü ne olursa olsun tüm içeriklerde kamera önünde gençler var ve gündem onların
problemleri. Pirana TV, gençlerin sesi olmak için gençler tarafından yönetiliyor.
doğru zamanda ve çok faydalı olduğunu söylemem
gerek. Çalışmanızın içeriğini tamamıyla “Freelance”
yani serbest çalışma esasına dayalı olarak çalışan
gazeteci arkadaşlarımıza ayırmanız çok önemli. Bu
Türkiye’ de bir ilk. Hem sorunların ve sıkıntıların dile
getirilmesi noktasında hem de edinilen tecrübelerin
paylaşılması açısından, projenin amacına örnek olduğunu düşünüyorum.

Yürüttüğümüz nitelikli tartışmalar ile alanın tüm ilgililerinde basın özgürlüğü ve mesleğe ilişkin birikim,
perspektif ve farkındalıkların geliştirilmesine katkı
sunulmuştur.
Öte yandan yine projeden aldığımız destekle, ÇGD’nin
uzun yıllardır dijital ortama aktarılamamış evrakları düzenlenerek arşiv çalışması yürütülmüştür. Bu
önemli çalışmayla basın ve ifade özgürlüğü için 43
yıldır mücadele eden ÇGD’nin arşivi koruma altına
alınmıştır.

Destek sayesinde masa başında değil, sahada haber
yapma imkânı buldum.

Adem Volkan Nakiboğlu
*Aynı sorular soruldu
Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülmekte olan
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nin desteği için teşekkür ederim. Bu desteğin en

Proje kapsamındaki ekipman yardımı, belgeselimize
ve sonrasındaki haber fotoğraf ve video içeriklerinin
devamlılığı bakımından bize çok önemli bir takviye
oldu. Media4Democracy Projesi, ülkemizde bağımsız
haber yapmamızın en büyük destekçisi oldu. Doğru ve
objektif haber konusunda milyonların sesi olduğumuzu ve bu konuda körelen anlayışı da canlandırmaya
katkıda bulunduk diyebilirim.
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Genç Gazeteciler için Destek Aracı (GGDA)
Genç Gazeteciler için Destek Aracı,
Demokrasi için Medya/Medya için
Demokrasi Projesi kapsamında genç
gazetecilerin gazetecilik mesleğinin
normlarını ve etik değerlerini
sahiplenerek, mesleklerini yapabilmeleri
için ihtiyaç duydukları ortamın
sağlanması amacıyla oluşturan bir ayni
destek programıdır.
Genç Gazeteciler için Destek Aracı’nın amaçları
•

•

Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın
özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak,
Gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Bu araç kapsamında desteklenen çalışmaların,
aşağıda belirtilen sonuca katkı sağlaması beklenmektedir:
•

Özellikle serbest çalışan ve mesleklerini herhangi bir mali getiri olmaksızın ya
da düşük bir getiri ile bloglarda ve haber
portallarında devam ettirmeye çalışan
genç gazetecilerin mesleğin normlarını
ve etik değerlerini sahiplenecek şekilde
mesleklerini devam etmelerini teşvik etmek.

Bu destek aracı 2019 ve 2020 yıllarında olmak
üzere iki defa başvuruya açılmıştır.
Birinci başvuru dönemi: 30 Eylül 2019 - 31 Ekim
2019
İkinci başvuru dönemi: 7 Eylül 2020 - 7 Ekim
2020
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M4D Projesi olarak genç gazetecilere
ayrı bir destek mekanizması kurduk.
İki dönem açtığımız Genç Gazeteciler
için Destek Aracı (GGDA) kapsamında
destek alan genç gazetecilerin
çalışmalarının özetlerini aşağıda
bulabilirsiniz.
GGDA’dan Özetler
Cemgazi Yoldaş
Cemgazi Yoldaş, aldığı destek ile veri gazeteciliği alanında çalışmalar yürüttü. Bu doğrultuda hem rutin haberleri hem özel haberleri verilerle ifade etti. Her gün
düzenli paylaşılan Covid-19 vaka sayılarını da anlık
güncelleyerek, bu güncellemeleri tablo ve haritalara
aktararak, bu rutini özelleştirdi.
Cihan Kayalı
Cihan Kayalı, aldığı destek ile Bursa medyasında www.
16haber.com isimli siteyi kurarak aylık 1 milyon gösterim sayısı ve reklam gelirleri ile gazetecilik faaliyetleri
yürüttü.
Gözde Özgür
Gözde Özgür, aldığı destek ile Ordu’nun ilk kadın haber
sitesi olan www.ordudakadin.com sitesini kurdu. Bu
kapsamda diğer yerel gazete ve televizyonlar ile ortak
faaliyetler yürüttü. Yerel gazeteciliğin dijital platformlarda da gelişmesi adına çalışmalarda bulundu.
Nihan Petek Ersoy
Nihan Petek Ersoy, iklim ve çevre haberciliğine katkıda bulunup, aldığı destek ile bu alanda ihtiyaç duyulan özgün haberler üretti. İklim haberleri konusunda
hedeflediği kitleye ulaşarak toplumu bilgilendirme
sorumluluğunu yerine getirdi. Yaptığı haberler www.
gazeteruzgarli.com sitesinde yayınlandı.
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GGDA’dan Özetler
Rabia Çetin
Rabia Çetin sektörde çalışan diğer freelance gazetecilerle işbirliği yaptı ve aldığı destek ile bir çok farklı
internet haber sitesi için özgün içerikler üretti.
Şeyma Paşayiğit
Şeyma Paşayiğit, aldığı destekle Ortadoğu Kadın Ajansı için podcast içeriklerinin olduğu 20’yi geçen haber
hazırladı. Haberleri ayrıca indyturk.com’da yayınlandı.
Yusuf Özgür Bülbül
Yusuf Özgür Bülbül, aldığı destekle yerel basının sorunlarına yönelik bir çalışma yürüttü. Marmara Haber
Ajansı’nda İstanbul ve Bursa odaklı olmak üzere bölgeye ait özgün içerikler hazırları. Önemli içeriklere sahip
haberleri, ajans desteğiyle bültenlerde yer aldı.
Özellikle yerel medya eğitimleri ile diğer gazetecilere
mesleki alanda gerek bireysel gerekse mecra olarak
katkı sundu.
Ayça Gül Han
Ayça Gül Han’ın ürettiği kültür sanat, yaşam ve benzeri gazetecilik içerikleri Cumhuriyet gazetesine hem
de uluslararası bir mecra olan InsideTurkey’de yer aldı.
Türkiye’den ve dünyadan arkeoloji ve kültürel miras
haberleri veren arkeo.bülten ile e-posta bülteni projesini hayata geçirdi. PodioMag dergiye sesli sosyal
odalar hakkında bir dosya hazırladı.
Aysu Demirel
Aysu Demirel, toplumsal cinsiyet odaklı araştırmalar
yaptı. Bu konuyla ilgili hazırladığı içerikler ve videolar,
YouTube’da ve diğer sosyal medya platformlarında
yer buldu.
Didem Taşbaşı
Didem Taşbaşı, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir şehirler ve iklim değişikliği konularında toplamda 224
adet haber, 3 adet röportaj girişi yaptı. Sektörel uzmanlık alanı ile ilgili telifli haberler hazırladı. Sektör
yayıncılığının gazetecilik etik ilkeleri gereğince yapılmasına katkı sağladı.
Dilan Çiçek
Dilan Çiçek, aldığı destekle yazılı söyleşi haberler, dizgi - tasarım, sosyal medya yönetimi, freelance ürün
çekimi yaptı. Hazırladığı haberlerin bir kısmı Gazete
Rüzgarlı’da yayınlandı.

Metin Yoksu
Metin Yoksu, serbest çalışma ile bağımsız yayıncılık
yapan haber mecralarına, özgün ve nitelikli haberler
yaptı. Anka Haber, Yeşil Gazete, Medya Koridoru, Gazete Fersude, kisadalga.net gibi bağımsız çalışan mecralar ile çalışma imkanı buldu. Aldığı eğitimler ile video
montajları daha güçlü ve daha iyi haber kurguları yapma imkânı buldu. Gazete Fersude’de yayınlanmış olan
bir haberi dolayısı ile Türkiye’de 36 yıldır düzenlenen
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği basın fotoğrafçılığı
ödüllerinde Doğa ve Çevre kategorisinde basın fotoğrafçılığı dalında üçüncü olarak seçildi.
Murat İltir
Murat İltir, ulusal medyada suç ve kavga haberleriyle
gündeme gelen ve Türkiye’de dezavantajlı gruplardan
birisi olan göçmenlerin hayatı ve mahallelerini görünür kılmaya çalıştı. Göçmenlerin mahalledeki yaşamı
foto-röportaj çalışması kapsamında fotoğraflandı.
Özgen Ekin Uluğ
Özgen Ekin Uluğ, İtfaiye Meydanı ile ilgili video haber
üretti. Bu video haberde kullanılmayan yaklaşık 20
saatlik ham arşiv görüntüsü elde edildi. Söz konusu
haber, mekânın yıkımı ile birlikte montaja girerek bir
belgesel filme dönüştü.
Safa Atmaca
Safa Atmaca, çocuk odaklı habercilik üzerine çalışma yürüttü. Telif problemi yaratmayacak şekilde ve haberleri
çocukların anlayacağı bir dilde yayınladı. Çocuklar için
medya okuryazarlık düzeyinin gelişimine katkı sundu.
Vahdet Mesut Ayan
Vahdet Mesut Ayan, “Türkiye Medyasında Yabancı
Düşmanlığı” başlığı çerçevesinde öncelikle çalışma
kapsamında seçilen gazetelerin arşivlerini inceledi ve
bir medya raporu yayınlandı.
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GGDA Yararlanıcılarından Kısa Kısa...
Söz Gençlerde
GGDA kapsamında destek alan genç
gazetecilere projeleri ve aldıkları destek
hakkında konuşmak için ulaştık. Bize
geri dönüş yapanlar için “söz gençlerde”
dedik…
Cihan Kayalı
Pandemi bütün basın mensuplarını ciddi derecede
sarstı. Birçok haberci işini kaybetti ya da benim gibi
yarı zamanlı çalışmak zorunda kaldı. Ancak bu döneme
sadece negatif yönden bakmamak gerekir.

Didem Taşbaşı
Gazeteciler Cemiyeti tarafından sağlanan Genç Gazeteciler Destek Aracı’ndan faydalandım. Gerçekten
zor bir süreç yaşarken, bu destek çok sevindirici bir
gelişme oldu. İşten çıkarılmıştım ve bir haber portalı
kurarak tek başıma gazetecilik yapmaya çalışıyordum.
“Yapabilir miyim acaba?” diye düşünürken bu anlamda
sağlanan destek ciddi anlamda motive olmamı sağladı. Cemiyet tarafından verilen pek çok eğitimle özellikle dijital yayıncılık alanında kendimi geliştirdim ve
bu eğitimler sayesinde özellikle pandemi döneminde
habere ulaşmada çok büyük yol kat ettim. Tek başımaydım ama Gazeteciler Cemiyeti ekibinin her anlamda yanımda olduğunu hissetmek, çok sevdiğim mesleğime daha sıkı sarılmamı sağladı. Özellikle bağımsız
gazetecilik yapma konusunda sağlanan motivasyon
daha çok özgür gazetecinin yetişmesine fırsat verdi.
Bu anlamda özellikle teşekkür ediyorum.

Süreç, habercilerin çalıştıkları kurum binalarının dışında da mesleklerini icra edebileceklerini göstermiş
oldu. Evden çalışma ile başlayan süreç freelancer gazeteciliğe evirildi. Gazetecilik serüvenine 2009 yılında
Bursa’da başlayan ve 10 yıldan fazladır çalışan biri olarak kurum binasından çıktım ve kariyerime freelance
gazeteci olarak devam etmeye karar verdim.
Gazeteciler Cemiyeti’nin sağladığı online haber sitesi
sayesinde internet haberciliği ile tanıştım. Daha sonra
yine Gazeteciler Cemiyeti’nin sağladığı maddi destek
ile ekipman aldım ve birçok internet sitesinde haber
yazma imkânı buldum. Şu an 6 online haber sitesinde
haberlerim yayınlanıyor ve Bursa’daki bir yerel gazete
için haftada bir özel haber yapıyorum.
Bakıldığında sadece pandemi ve bir bilgisayarın bunları sağladığı düşünülebilir ancak işsiz bir gazetecinin
elinden tutan olmazsa, o gazeteci başka bir sektöre
sürüklenecektir. Küçük bir desteğin bile bizleri meslekte tutmaya yönelik büyük bir önemi bulunmaktadır.
Benim için bunların olmasını sağlayan da Gazeteciler
Cemiyeti’nin proje kapsamında sağladığı destektir.
İnancım tamdır ki, bu desteklerin çoğalması Türkiye’deki özgür ve özgün medyayı güçlendirecek ve daha çok
tarafsız ve özgür gazetecinin bu sektörde tutunmasını
sağlayacaktır.
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Safa Atmaca
M4D Projesi’nin Genç Gazeteciler Destek Aracı kapsamında vermiş olduğu destekler sayesinde çocukların
medya ve okuryazarlık düzeyini geliştirebileceğim,
çocukların haber alma hakkını ve özgürlüklerini sağlayabileceğim bir platform oluşturdum. Destek kapsamında, mesleğim çerçevesinde hedef kitlem olan çocuklara ulaşabildim ve çocukların medya okuryazarlık
düzeylerine katkı sağlamak için “Çocuk Medya Haber”
internet haber sitesini kurdum. Böylece çocuklar için
gerek özgün içerik üretimi gerekse çocuk ve medya
temelli akademik faaliyetlerimde lazım olan altyapıyı
destek sayesinde oluşturdum. Proje sayesinde kendimi, medyanın bir bireyi olan çocuklar için haber üreten
bir gazeteci olarak hissetmemi sağladı.

“Yeni Irkçılık” kavramından yola çıktığım incelemede,
medya metinlerinin ırkçı ve aslında gerici ideolojileri nasıl ve ne şekilde yeniden ürettiğini göstermeye
çalıştım. Dolayısıyla haber metinlerini oluşturan dilin,
eşitsizlik ve gericilik üzerindeki etkilerine değinmiş
oldum. Çalışmam bu anlamıyla haber üretim pratiklerinin önkoşulu olan dilin kullanılmasına bir eleştiri getirmekte ve bu alanın dönüştürülmesini amaçlamakta.
Umarım amacını gerçekleştirir.
Proje kapsamında aldığım destek sayesinde yeni çalışmalar yapabilmemin de önü açılmış oldu. Bu projenin
yürütücü ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Vahdet Mesut Ayan
Aldığım destek için hem Gazeteciler Cemiyeti’ne hem
de bu programda yer alan tüm çalışanlara teşekkür
ederim. Proje kapsamında aldığım destek ile medya
alanında özgün bir içerik üretme şansına sahip oldum. Proje kapsamında yaptığım çalışmalarla Türkiye
medyasında yabancı düşmanlığı konusunu, gazeteleri
inceleyerek ortaya koydum. Ortaya çıkan çalışmamın
hem konuyla ilgilenen akademisyenlerin hem de sahadaki gazetecilerin ilgilenebileceği bir içerik olduğunu
düşünüyorum.
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Serbest Çalışan Gazetecileri
Güçlendirme Destek Aracı

M4D Projesi kapsamında destek
verdiğimiz yüzlerce haberlerden birkaç
tanesini sizlerle paylaşmak istedik. Her
biri birbirinden değerli haberlerimizden
sadece birkaç tanesi…

Demokrasi için Medya / Medya
için Demokrasi Projesi; bir medya
kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş
sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest
çalışan gazetecilere destek olmayı
hedeflemektedir.
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, serbest çalışan gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 24
Saat gazetesinde yayınlanması yoluyla serbest çalışan gazetecilere destek sağlamak için tasarlanmıştır.
Bu sayede, program kapsamında bu destekten yararlanan gazetecilere kendi yazılarını yayınladıkları ve
portfolyolarını oluşturdukları önemli bir alan sağlandı.
Özgün içeriklerin ve araştırmacı gazeteciliğin desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine ihtiyaç olduğu kadar toplumdaki yoksun kesimler, azınlıklar, gençler ve
kadınlar hakkındaki konulara da dikkat çekme ihtiyacı
vardır.
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’ndan fiil ehliyetine sahip, Türkiye’de ikamet eden,
daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli
basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan

Serbest Çalışan Gazetecileri
Güçlendirme Destek Aracı’na ihtiyaç
nereden doğdu?
Medya sektörü, istihdam açısından Türkiye’deki en
zorlu iş kollarından biri. Bu durumun temelinde %40’a
yaklaşan yüksek işsizlik oranı, sosyal güvencesiz çalışma, her sene sektöre katılan veya katılma hevesinde
olan yeni mezun sayısının fazla, bu talebi karşılayacak
medya kurumu sayısının ise az olması yatıyor. Bu sıralanan sebepler, mesleğe giriş veya mesleğe devam
noktasındaki zorluklar. Bunların yanı sıra mesleğin
doğasından kaynaklanan ve mesleği Türkiye’de icra
etmekten doğan ikincil zorluklar da mevcut. Bunların
başında editoryal bağımsızlık sorunu geliyor. Özellikle
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Desteklenen Haberler

gazeteciler faydalandı. Gazeteciler arasındaki örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla
destek verilen gazeteciler, Türkiye’deki herhangi bir
medya ya da sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler Cemiyetleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar, Basın ile ilgili
Dernekler, vb.) üyedir.
Bu destek aracı kapsamındaki başvurular 1 Nisan
2019 tarihinde açılmış olup, 30 Nisan 2022 tarihine
kadar toplamda 602 haber için destek sağlandı.
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında serbest çalışan gazetecilerin aşağıdaki
fikri eserlerine destek verildi:
• Haber yazısı
• Araştırma yazısı
• Dizi yazısı
mesleğin başında olan gazeteciler, haberlerini yayınlayabilecekleri bir platform bulmakta zorlandıkları gibi,
kaşeli veya sözleşmeli olarak çalıştıkları platformlarda
emeklerinin maddi karışlığını alamıyor ve çoğu zaman
editoryal baskı ile karşı karşıya kalıyorlar. Demokrasi
için Medya Projesi’nin telif desteği tam da bu sorunlara çare olmak adına, genç serbest gazetecilere haberlerini editoryal baskı kaygısı olmaksızın yayınlayabilecekleri bir mecra yarattı. Editoryal baskının görünür
olduğu ve bu zorlu medya ortamında, genç habercilerin mesleğe kazandırılması için editoryal destek sunuldu ve emeklerinin karşılığını maddi olarak verildi.
Projenin, mevcut medya ortamında serbest çalışan
gazetecilere sağladığı en büyük katkı; emeklerini görünür kılmak, karşılığını vermek ve haberlerini yayınlayabilecekleri bağımsız bir mecra yaratmış olmaktır.
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İnsan hakları:
Pandemi Sürecinde
Mülteciler: “İşsizlikle Ölüm Arasında
Kaldık” / Cengiz Anıl
Bölükbaş

Eğitim: Pandemi
Eğitimdeki Eşitsizlikleri Derinleştirdi
Mehmet Arif Koşar

Çevre: İklimde yeni
felaketler kapıda!
Şirin Bayık

Ekonomi: Zamlar,
“askıda ekmek” talebini de artırdı
İsmail Ersan

Kültür-sanat: Kurulacak film atölyeleriyle liseliler, sinemaya kazandırılacak!
Deniz Ali Tatar

Emek: Pandemide
kurye olmak: Hem
can kaybı hem de iş
yükü arttı
Gülistan Özel

Sağlık: Kanserle
mücadelede pembe
izler
Beril Caymaz

Gazetecilik: Yaptıkları haberlerle, yargı
kıskacındaki gazeteciler / Burcu Özkaya
Günaydın

Spor: “Türkiye
Futbol Federasyonu,
Kadın Futbolcuları
Unuttu”
Ali Safa Korkut

Gezi yazıları:
UNESCO, tarihi kent
için önemli bir turizm
fırsatı / Ahmet
Erkan Yiğitsözlü

Teknoloji: Zengin
olmak isteyenler,
NFT yarışını başlattı
Erdinç Akkoyun
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9. Köy
-9. Köy nasıl doğdu?

Söz Serbest Gazetecilerde...
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı yararlanıcılarına aldıkların
desteğin mesleklerini devam ettirmedeki motivasyonlarını nasıl etkilediğini sorduk.
Yusuf Kanlı

M4D projesinin en önemli ayaklarından birisi olan işsiz
gazetecilere editoryal (telif) destek çerçevesinde hem
doğrudan hem de dolaylı olarak toplamı 2,100’i geçen
haber, araştırma yazısı, mülakat ve dizi yazı desteklenmiştir. Kısaca “24 Saat Destek Aracı” olarak isimlendirilen M4D Basın Evi Editoryal Destek programı
çerçevesinde 600’ü aşkın haber, araştırma yazısı ve
seri yazı Gazeteciler Cemiyeti’nin resmi yayın organı
24 Saat gazetesinde yayınlanmıştır.
Şubat ayı sonundaki durumu gösteren tablodan da
görüleceği gibi ekonomi, kültür, çevre, spor, aralarında
kadın-erkek eşitliği ve çoğunluğu hak ve özgürlükler
alanında olmak üzere çok geniş bir konu yelpazesinde
yazılara destek verilmiştir. Bu yazıların gazete sayfasında kalmaması ve daha geniş kitlelere ulaşması
düşüncesiyle. Bir elektronik platformda da paylaşmak,
ayrıca e-dergi olarak daha yaygın görünürlük ve dağıtım sağlanması amaçlanmıştır.
“9’uncu Köy” rahmetli Bekir Çoşkun’un
çok uzun yıllar kullandığı ve “Doğru
söyleyeni dokuz köyden kovarlar”
özdeyişini hatırlatan sütun ismini Çoşkun Hürriyet’ten kovulup
Sözcü gazetesine geçince artık
“10’ncu Köy” sütununda yazmaya başlamışsa da konu onunla
konuşuldu, izni alındı ve “9.’ncu
Bekir Coşkun
Köy” önce e-dergi olarak ardından
da ayrı bir web sitesi olarak hayata geçirildi.
9.Köy işsiz ve işlevsiz bırakılmış gazetecilere “yalnız
değilsiniz, sizin haberlerinize, araştırmalarınıza değer
veriyoruz” kuvvetli mesajını vurgulamaktadır.

katkı veriyor bu platform. Özellikle, editoryal, medya
sahipliği ve siyasal baskılar nedeniyle işinden olmuış
veya işsiz bırakılmış meslektaşlarımıza “Yalnız değilsiniz. Siz değerlisiniz. Serbest, özgür haberlerinize, araştırmalarınıza değer veriyoruz ve bunlar yoluyla halkın
bilinçli tercih imkanına kavuşmasına imkan sağlıyorsunuz” mesajlarını vermeye çalışıyoruz.
-Gazeteciler arasındaki dayanışmayı nasıl destekliyor? 24 Saat Gazetesi’ni de dahil ederek bu
soruyu yanıtlar mısınız?
Gerek program çerçevesinde 24 Saat telif desteği, gerekse de AB’den sağlanan finansman desteği ile hayat
suyu vermeye çalıştığımız üçüncü taraf alt hibe yararlanıcılarının kendi platformlarında yayınlamak üzere
sağladıkları telif desteği toplamı 2100’ü geçti. Bu şimdiye kadar eşi, benzeri görülmemiş büyük bir mesleki
dayanışma hareketidir. Tabii ki ciddi editoryal süreçten geçerek hak edilen telif ne bağıştır, ne de lütuftur;
emeğin desteklenmesidir.
Ülkemiz ve Türkiye basınının içerisinden geçmekte
olduğu bu zor dönemde bu kadar yoğun ve üretim temelli destek sağlanması kanımca onur duyulacak bir
durumdur.

-Gazetecilere ve alana katkısının ne olduğunuz
düşünüyorsunuz?
Gazeteciler Cemiyeti’nin kendi imkanları ve bazı diğer
desteklerden de yararlanarak 9. Köy giderek bir haber masasına dönüştürmeye çalışmaktayız. Bir yandan meslek içi dayanışmayı, bir taraftan da özellikle
insan hakları temelli gazeteciliğin teşvik edilmesine
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SERCAN ENGEREK
“Türkiye’de 1980’lerden beri gazetecilik iktidar-sermaye-siyaset kıskacında. Son 20 yılda ise siyasî iktidarın
hedefinden olan “ana akım” medya TMSF tarafından
el koyma, kamu bankalarından devasa kredilerle satın
aldırma yoluyla tamamen ele geçirildi. Holding çatısı
altında bulunan fakat kısmen eleştirel kategoride yayım yapan medya vergi cezalarıyla zapturapt altına
alındı. Sansür ve hatta iktidar/parti propagandası artık
“olağan” hâle gelirken yerelinden yaygınına eleştirel
kategorideki medyalar da -örneğin resmî ilân kesintileriyle- cezalandırıldı, medya kuruluşları -özellikle
de “olağanüstü hâl” döneminde- kapatıldı; gazeteciler hapsedildi, işsiz kaldı, istifaya zorlandı ve pek çok
meslektaş tazminatları dahi verilmeden işten çıkarıldı.
Böyle bir ortamda medyanın temel işlevi olan halkın
haber alma hakkını sağlamak üzere “işsiz gazeteciler” için telif ücretli projeler geliştirilerek verilen her
çaba çok kıymetli! Bıçak sırtında yaşayan muhabirler
en azından meslekten uzak kalmamış oluyor böylece.
Ancak esas olan gazeteciliğin kurumsal çatı altında
sendikal haklara sahip olunarak icra edilebilmesidir.”

HASAN SAFA TEKELİ
“Üstat Şinasi Nahit Berker’in, “Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur” diye bir sözü vardır. Zor iş demektir,
kişinin mayasında, hamurunda olacak demektir bir
bakıma. Mesleğe yeni başladığımda, bir genç gazeteci olarak gurur okşayıcı bu söze karşılık, gazeteci doğulmasa da gazeteci olunur, düşüncesi yer edinmişti
içimde: Doğruluktan, gerçekten yana, dürüst, ilkeli bir
gazeteci. Emekli olup Anadolu Ajansı’ndan ayrıldıktan
sonra, hemen yine gazetecilik ve editörlükle yaşantımı sürdürmeye başlayınca, gazetecilikten kopulamayacağını anladım. Ne ki artık haber peşinde koşturacak
yaşta değildim. İşte tam bu aşamada Gazeteciler Cemiyeti’nin Demokrasi için Medya projesi, âdeta imdadıma yetişti. Projede görev üstlenen tüm arkadaşların
yol göstericiliğinde, “Telifli haber desteği”nden yararlanarak mesleğimi özgürce, keyif alarak sürdürmenin
yanı sıra güç geçim koşullarında ekonomik destek de
edinmiş oldum. Bu sönmeyen gazetecilik isteği ve hevesi karşısında, Şinasi Nahit Berker’in sözüne nazire
olarak, “Gazeteci doğulmaz ama gazeteci olarak ölünür” diyorum ta içten.”
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Söz Serbest Gazetecilerde...

Söz Serbest Gazetecilerde...

DİLEK ATLI
“Dünyada her geçen gün daha hızlı bir şekilde dönüşen
medya sektöründe Türkiye, nasibini daha çetin şekilde
alıyor. İşsiz gazeteciler, birer serbest çalışan gazeteci
olarak varlıklarını sürdürmeye, kamuoyu hizmeti vermeye, basın emekçisi olarak kalmaya ve en önemlisi
varlıklarını bildikleri tek yöntemle, haber yaparak,
gerçekleştirmeye çabalıyorlar. Desteğe en çok ihtiyaç
duyulan şu yıllarda, şu günlerde M4D’nin telifli haber
desteği hem yaşamsal anlamda maddi bir katkı sağlarken, hem de umutları yeşertiyor. Nasıl? Öncelikle
yalnız olmadığınızı bilmenin gücü, meslektaşlarınızla
bir araya gelmenin ve birlikte bir bütün oluşturmanın
özgüveni, haber yapabilmenin mutluluğu ve en çok
da mesleki direnmenin en büyük yardımcılarından biri
oluyor. Ben, tüm bu nedenlerle M4D ve işbirlikçilerine
çok teşekkür ederim. Mesleğime sahip çıktığım kadar,
mesleğimin de bana sahip çıktığını bilmek, hissetmek
umut çiçeklerimize yağmur suyu oluyor.”

HAMDİYE ÇİFTÇİ ÖKSÜZ
“Dünyada ve ülkede yaşanan ekonomik kriz bütün
meslekleri inanılmaz kötü etkiledi. Birçok insan mesleğini bırakmak zorunda kaldı, esnaflar is yerlerini kapattı. İnsanlar geçinemez hale geldi ama sizlerin biz işsiz
ve serbest gazeteciler hazırlamış olduğunuz destek
projesi bizler için can suyu oldu. Tam meslekten vazgeçecekken böylesi bir proje hem mesleği sürdürebilme, hem ekonomik olarak hayatımız devam ettirebilmeye çok fazla katkı sağladı. Projeden Aldığım destek
bir kadın, bir anne ve serbest bir gazeteci olarak motivasyonumu çok olumlu etkiledi. Böylesi projelerin devam etmesi bizler için çok önemlidir. Bu projede emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

SERKAN TALAN
“Demokrasi için Medya Projesi’nden aldığım desteği hiç
unutamıyorum. Bir arkadaşım söylemişti. Bana inanılmaz gelmişti. Ama ilk haberimi yapıp yayınlandığında o
mutluluğu anlatamam. Sanki ilk kez mesleğe başlamış
gibi sevinmiştim. Çeşitli nedenlerle farklı işlerle uğraşmak zorunda kalmıştım ama hiç birisi tatmin etmiyordu.
Mesleğe bir şekilde başladım. Kendi ayaklarım üzerinde ekonomik olarak durmak zorunda olduğumu biliyordum ama bu zaman alacaktı. Bu süreçte bir yandan
haber yaparken diğer yandan da kendimi geliştirdim.
İşte bu arada Demokrasi için Medya Projesi kapsamında telifli haber yaptım. Bir yandan mesleğimi yapmanın keyfi diğer yanda yaptığım haberin karşılığını almak inanılmaz bir motivasyon sağladı bana. Şu anda
bu mesleği yapıyor ve gazeteciliğe bir şekilde devam
ediyorsam bun da Demokrasi için Medya Projesi’nin ve
Gazeteciler cemiyetinin büyük katkısı var. Kendilerine,
bu projeyi hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum.
Biliyorum ki benim gibi işsiz kalan ve farklı meslek yapmak zorunda kalan yüzlerce gazeteci meslektaşım var.
Benim mesleğe tutunmamda Demokrasi için Medya
Projesi önemli bir misyon üstlenmiştir. Umarım bu proje devam eder, inanıyorum ki gazeteciliğe devam etmek isteyen ya da mesleğe yeni başlayan gazetecilere
bu proje önemli bir motivasyon sağlayacak.”
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ESRA ÜLKAR
“Gazetecilik Türkiye’de en çok istihdam sorunu olan
alanlardan biri. Pek çok gazeteci istihdam sorunu nedeniyle mesleğini yapmakta zorluk çekiyor. Mesleğini
bir medya kuruluşunda icra eden gazeteciler için de
işsiz kalma sorunu her daim devam ediyor. Tabiri caizse pamuk ipliğine bağlı çalışarak hayatlarını idame
ettirmeye çalışıyorlar. Hem bir medya kuruluşunda çalışmayan hem de işine son verilen ya da istifa eden
gazeteciler için destekleyici çalışmalar gerekiyor. Bu
durumda hem gazetecilerin mesleklerini yapmanın
önünü açacak hem de gazetecileri destekleyecek projeler büyük önem kazanıyor. Gazeteciler Cemiyeti’nin
başlattığı Demokrasi İçin Medya (M4D) projesi de bunlardan biri. Bu destekle hem mesleğimizi icra etmek
fırsatı bulduk hem de sağladığı telif desteği mesleki
motivasyonumuzun artmasına katkı sağladı.”
GÜLİSTAN ÖZEL
“Ülkemizde güvencesizliğin dayatıldığı gazeteciler,
insan hakları eksenli politika yürüten birçok yayın kuruluşlarında bile ağır çalışma koşulları ve emek sömürüsüne maruz kalıyor. Dolayısıyla, emeğinin karşılığını
alamadığını düşünen birçok gazeteci serbest gazetecilik yapmaya yöneliyor. Her ne kadar düzenli bir gelir olmasa da telif ücretlerinin bana çok katkısı oldu.
Bence en önemlisi, bu platforma telifli haber yazmak,
kendimi tanımam için önemli bir aşamaydı. Bu projenin
hayata geçmesini sağlayan, destekleyen herkese buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum.”
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HAKAN OKAY
“Birçok sektörde olduğu gibi maalesef yerel basın
başta olmak üzere basın sektörü de oldukça zorlu
bir süreçten geçmektedir. Bu manada gerek mesleği
sürdürme ve gerekse zorlu süreci aşma noktasında
almış olduğum destek moral ve motivasyonumu ciddi anlamda ve olumlu yönde etkilemiştir. Yapılan bu
ve benzeri destekler maddi anlamda bizleri bir nebze
olsun bizleri rahatlatmış olsa da daha önemlisi hala
önemsendiğimizi hatırlatmıştır. Buda bizim için çok
şeyden daha değerli ve anlamlıdır. Bu manada; aldığım
destek mesleğimi devam ettirme noktasında moral ve
motivasyonumu gerçek manada etkilemiş ve teşvik
etmiştir. Bu tür desteklerin devamını diliyorum.”

ŞİRİN BAYIK
“Aldığım destek habercilik adına, serbest bir gazeteci
olarak güçlü bir motivasyon sağladı. Gazetecilik pratiği, meslek alışkanlığı ve iletişim olarak faydalı bir program oldu. Hak haberciliği ve programın haber başlıkları
çoğu farklı haber hazırlamama yardımcı oldu. Özellikle
yerelde haberlerde farklı bir bakış açısı oldu. Bu konuda yerel haberciliği bir adım öne taşıdığını belirtmeliyim. M4D ekibinin desteği de motive eden başka bir
etken oldu. Programda emeği geçen herkese teşekkür
ederim.”
ALİ SAFA KORKUT
“Demokrasi için Medya Projesi, pek çok genç gazeteci
gibi benim de bu mesleğe tutunma konusundaki önemli dayanaklarımdan biri oldu. Gazeteciliğin ülkemizde
istihdam konusunda en zayıf mesleklerden biri olması
sebebiyle mezun olduğumdan beri (2020) henüz bir
haber kuruluşu bünyesinde çalışma şansım olmadı. Bu,
insanı maddiyatın da ötesinde esas olarak psikolojik
açıdan çok zorlayan bir durum. Bu noktada hem mesleki
tatmini yaşayıp iyi hissetmek hem de hayatımızı kazanmamız konusunda Demokrasi için Medya Projesi benim
için bir can simidi oldu. Freelance çalışabilmeyi mümkün
kılan nadide programlardan olan bu projenin diğer işsiz
ve genç gazeteciler için de aynı işlevi gördüğünden hiç
şüphem yok. Yürütücülerinin de oldukça nazik ve ilgili
olduğu Demokrasi için Medya Projesi umarım önümüzdeki yıllarda da gazetecilere umut olmaya devam eder.”

HAYRULLAH ZORLU
“Ben gazetecilik mesleğiyle radyo sunuculuğu ile tanıştım. Fakat bir süre sonra elde olmayan sebeplerden
ötürü bu mesleği bırakmak zorunda kaldım. 2011 ve
2017 yılları arasında çeşitli yerel gazetelerde editörlük yaptım. Ancak yaşanan bir takım olumsuz gelişmeler ve çalıştığım kurumların KHK ile kapatılması
sonrası uzun bir süre işsiz kaldım. 2021 yılı başında
projenizle bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. İlk haberimi gönderdiğimde umutsuzluk vardı. Onaylanmaz
diye düşündüm, haberin onaylandığını duyduğumda
mesleğe olan hevesim yeniden canlandı. Daha önce
yazdıklarımın karşılığını alamadım. Fakat uzun bir zaman sonrası yaptığım haberlerin telifini almak bende
ciddi bir moral kaynağı yarattı. Projeniz sayesinde çok
güzel şeyler oldu çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”
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İnternet Sitesi için Destek Aracı
İnternet Sitesi için Destek Aracı
yararlanıcılarına aldıkları desteğin
katkısını, artık kimlerin sesini daha
iyi duyurabildiklerini sorduk. Bize
geri dönüş yapan yararlanıcılarımızın
yorumlarını aşağıda verdik.

İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı
(İSTDA)
Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi
Programı kapsamındaki İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı; gazetecilerin, gazetecilik yapabilecekleri mecralar kurmalarını ve kalkındırmalarını hedeflemiştir.
Web Sitesi Teknik Destek Aracı, 1 Nisan 2019
tarihinde başvurulara açılmıştır.
Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak
ve program ekibinin uygulama kapasitesi ile 31
Aralık 2021 tarihine kadar desteklenmiştir.
Program boyunca 50’den fazla internet sitesine
destek verilmiştir. Program kapsamında desteklenen tüm faaliyetler ve harcamalar 31 Aralık
2021 tarihine kadar tamamlanmıştır. Bu teknik
destek aracı “ilk önce başvurana hizmet” prensibiyle çalışmıştır.
Gazetecilerin mesleklerini yapabilecekleri dijital
mecraları kurmalarına ve geliştirmelerine destek sağlamak amacıyla yürütülen programa 28
farklı ilden 103 başvuru gelmiştir.
Program dahilinde 51 gazeteciye barındırma,
alan adı ve tema desteği sağlanmıştır. Destek
alan 51 internet sitesi içerik olarak kültür sanattan sağlığa, sivil toplumdan spora pek çok farklı
temaya sahip haber platformları bulunmaktadır.
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Demokrasi için Medya /
Medya için Demokrasi Projesi
Hamza Özkan
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi
ile sitemizin okur kitlesi öncesine göre kat kat artı, sitenin yeni yazılımı görsel olarak rengiyle birlikte dikkat çekti. Birçok siyasi parti, STK, yazar, gazeteci takip
etmeye başladık.
Ötekilerin Gündemi olarak dört yıl önce açık kaynaklı
bir içerik yönetim sistemi olan WordPress yazılımı ile
başladık. Hem yazılım hem de teknik bakımdan yetersiz olduğumuz için iki yıl boyunca fotoğrafları cep telefonu ile çekiyor, yazılı söyleşileri klasik gazetecilikle
yapıyorduk. Media4Democracy Projesi’nden destek almamızla birlikte, site yeni bir yazılımla güncellendi ve
gündemde olan siteler arasında yer almaya başladık.
Videolu söyleşiler ve YouTube kanalımızda yüzlerce
canlı yayın gerçekleştirdik. Aynı zamanda 40 Kadına
4 felsefi sorduk. Bir yıl sonunda Kadınların Yüzyılı adılı
bir kitap çıkardık.
Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Antalya, Adana, Mersin, Kars, Dersim ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlarla söyleşiler yaptık.
Ötekilerin Gündemi olarak yayın politikamız demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa-hayvan haklarından yanadır. Kültür ve sanatın yanında,
bilimsel ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle, umut
ve sevgiyle üretenlerin sesiyiz. Evrensel, cinsiyetçi olmayan, ötekileştirmeyen, hakikatin arkasında olan haberciliğe; hümanist, özgürlükçü düşünen, yazan çizen
yazılara yer vermekteyiz. Şiddeti, ötekileştirmeyi yok
sayıyor, tacizi, tecavüzü, yalanı, kandırmayı, hırsızlığı
meşrulaştıran içeriklerin karşısında duruyoruz.
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Sait Burak Ütücü
Çoğulculuk anlamında, bir haber sitesinin sahipliğinin
yeni mezun gazetecilerin elinde olması başlı başına
taze gelişen bir olgu. Bunda ‘İnternet Destek Aracı’nın
etkisi yadsınamaz. Geleneksel medyada olsun ya da
olmasın, taze fikirlerin denenmesinin zor olduğu bu
dönemlerde haber etiği içerisinde kalarak istediğin işi yapma, yayınlama özgürlüğünün
alınmış bir ‘internet destek aracı’ sayesinde sağlanıyor olması, bizler için büyük bir
mükâfat. Desteğin katkısı ile birçok gazetecilik öğrencisi, kendisini AB destekli mesleki
bir projenin içerisinde buldu. Fakültelerinde bir haber sürecine şahit olmamış birçok
öğrenci haberini yazma, revize alma,
görselleştirme, yayınlanma ve
haber etkisi süreçlerini yaşamış
oldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden yaralı bireyin de,
çarpık kentleşmenin getirdiği
krizin de sesi olduk. Çocukların, meslek gruplarının, hayvanların, çiftçinin, emekçinin,
tarihin sesi olmaya çalışıyoruz.

Mete Sönmez
Ulusal haberciliğin hangi düzeyde ve iktidara yakın,
eleştirmekten uzak hatta eleştirtmekten uzak, sadece
belli bir kesime söz veren ve buna benzer sayabileceğimiz birçok maddenin yer aldığı bir yapıda olduğunu
düşünüyorum. Benim gibi birçok kişi de bu düşüncede.
Buna karşın yerel habercilik daha eleştirel, çok daha
özgür, çok sesliliği savunan, gerçek anlamda habercilik/gazetecilik anlayışı ile yapıldığına inanıyorum.
Günümüzde ulusal basın değil, yerel basın Türkiye’nin
en önemli haber alma kaynağı olmuş durumda. Bu bakımdan yerel haber sitelerine yapılan bu tür desteklerin, sadece belli bir kesimi değil, halkın genelini temsil
eden haberciliğin yaşatılması açısından son derece
önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Muğla’da yaşayan
ya da Muğla’ya ilgisi, merakı olan her kesime hitap
ediyoruz. Bunda da siyasi görüşe veya din, dil, ırk gibi
bir ayrımı yapmamız söz konusu değil. Çok seslilik ve
herkesin konuşabildiği, yer alabildiği bir mecra olmaya
çalışıyoruz. Bu konuda şu ana kadar başarılı olduğumuza inanıyorum.
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GC AKADEMİ

GC Akademi
GC Akademi çevrimiçi eğitim
platformunu kullanan iletişim fakültesi
öğrencileri ve gazetecilere söz vermek
istedik...

Türkiye’de gazetecilik
alanında ilk ve en uzun
soluklu meslek örgütü
olmamız sorumluluğuyla,
güzel bir gelecek ve
demokratik bir toplum için
eğitimin kilit öneme sahip
olduğunu düşünüyoruz.

Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’mizin medya tarihinde
geride bıraktığı 75 yıllık tarihsel bilgi birikimiyle mesleki eğitimi ve tecrübe aktarımını her zaman destekledi ve desteklemeye de devam edecek. Bu anlayışımız
çerçevesince, Ankara’daki Cemiyetimiz bünyesinde
veya diğer illerdeki meslek kuruluşlarıyla dayanışma
içerisinde gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarımızı
artık farklı bir boyuta taşıyoruz. Bütün dünyayı etkisi
altına alan ve memleketimiz açısından sıkıntılara yol
açan korona virüsü salgınıyla birlikte, kapalı toplantı
salonları yerine artık yeni buluşma yerimiz olan internet ortamında çevrimiçi bir eğitim akademisi kurduk.
Türkiye’de gazetecilik alanında ilk ve en uzun soluklu
meslek örgütü olmamız sorumluluğuyla, güzel bir gelecek ve demokratik bir toplum için eğitimin kilit öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizler mesleğimizin
ihtiyaçlarının teknolojik değişimler eşliğinde gün geçtikçe arttığını ve çeşitlendiğini biliyoruz. Medya sektörüne adım atmayı hedefleyen gençlerimize ya da sektörde var olma mücadelesi içindeki meslektaşlarımıza
bu ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olmak için
kapsamlı çalışmalar yaptık.
Özellikle basın ve ifade özgürlüğünde dünya ülkeleri
sıralamasında demokratik ve özgür ülkeler kategorisinde yer alamıyoruz. Bu dönemde, kendisini bilgiyle güçlendirmiş gazeteciler tarafından halkımızın haber alma
hakkı için mücadele edilebileceğine inanıyoruz.
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Eğitim çalışmalarımız kapsamında mesleğimiz ve medya alanıyla ilgili temel
bilgileri, tarihî, hukuki çerçeveyi ve
tartışmaları içeren konulara yer verdiğimiz gibi güncel teknolojik araçları, uygulamaları da öğretmeyi hedefledik ve gerçekleştirdik. İnsan hakları
odaklı habercilik, sorunlara çözümler sunacak gazetecilik ve farklı alanlarda uzmanlaşabilmek açısından da yol gösterici olduk.
Avrupa Birliği’nin sunduğu finansman imkanıyla Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi kapsamında verdiğimiz destekler de olduğu üzere Türkiye’nin çok sesli medya ortamına sahip olabilmesi için
nasıl bağımsız medya kuruluşu olunabileceğine dair
de eğitimler sunduk. Bu kapsamda sektörde hangi yeniliklerle ayakta kalınabileceğine ve nasıl bir iş modeli
kurulabileceğine ilişkin ip uçlarını paylaştık.
M4D kapsamında planlanan 12 modül altında 36 eğitim gerçekleştirildi. Eylül 2021 itibariyle eğitmenlerimiz ile video çekimleri tamamlanmış ve 22 eğitim
platformda erişime açık hale getirildi. Diğer 10 eğitimin video kayıt ve montaj çalışmaları sürmektedir.
GC Akademi’nin hedef kitlesi olan gazetecilere, meslektaş adayı gençlere ve medya sektörü ilgililerine
seslenebilmesi için sosyal medya hesapları açıldı ve
kapsamlı bir tanıtım süreci yaşandı. Hem tanıtımın
hem eğitimlerin bir parçası olarak iletişim fakülteleriyle kurulan ilişkiler sonucunda, 2021 yılının Ekim ayından itibaren yoğunlaşan iş birliği ile GC Akademi’nin
uzmanlık ve deneyimlerini aktardığı eğitimleri iletişim
fakültesi öğrencileriyle buluşturuldu.
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Dilek Atlı
İnsan Hakları Haberciliği, Çocuk Hakları Haberciliği,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları Haberciliği eğitimlerine katıldım. Eğitimler son derece etkin ve
verimli oldu. Desteğiniz yalnızca teliften ibaret değil,
mesleki gelişimin yanında meslektaşlarla bir araya
gelmek, haber hakkında düşünmek, sahada mesleğinizi icra edebilmek gibi tatmin edici duyguları da bu
sayede yaşadım. Böylece mesleğe hem bilgi hem de
bağlılık anlamında yakındım. Eğitimlerinizin ve sizlerin
varlığı serbest çalışan gazeteciler ve işsiz gazeteciler
için çok kıymetli. Tekrar çok teşekkür ederim.
Hasan Özhan Ünal
“İnsan Hakları Gazeteciliği” modülünde yer alan; Kadın
Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik, Çocuk
Hakları Haberciliği, İnsan Hakları Gazeteciliği: Çocuklar - İnsan Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve
Eşitlik - İnsan Hakları Gazeteciliği: Emekçiler, İnsan
Hakları Gazeteciliği: Kadınlar başlıklarındaki eğitimlere
katıldım. Eğitimler sayesinde “İnsan Hakları Gazeteciliği” konusunda derli toplu bilgilere ulaşmak mesleğim
açısından çok faydalı oldu. Özellikle konunun hukuksal
bağlamına işaret eden kısımları çok faydalı oldu.

çocuk haberciliği, mesleğimde eksik olduğum bir konuydu ve bunu tüm ayrıntılarıyla öğrendim. Çocuklarla
ilgili haber yapma ve çocukla röportaj yapma hassas
bir konu ve aldığımız eğitim bu bakımdan çok kapsayıcıydı. Aldığım eğitimlere ek olarak dilediğim zaman
ulaşabildiğim online eğitimler benim için müthiş bir
kaynak oldu. Konuların çeşitliliği ve eğitimlerin yol
göstericiliği harika. GC Akademi’ye teşekkür ederim.
Songül Karadeniz
Veri Gazeteciliği ve Kadın Hakları Haberciliği eğitimlerini telifli olarak aldım. Hak Haberciliği eğitimlerinin de
çoğunu tamamladım. Veri Gazeteciliği Eğitimi güncel
habercilik anlayışında dijitalleşmeyle birlikte değişen
pratikleri daha iyi kavramamı sağladı. Ayrıca veriye
yönelik doğru soruları sorabilmemi ve elde ettiğim
veriyi nasıl görselleştirebileceğimi öğretti. Bu yönden
fazlasıyla verimli bir eğitimdi. Kadın Hakları Haberciliği
ilgilendiğim ve önemsediğim bir konu. Bu alanda farklı
bakış açıları görmek, konuyu daha detaylı öğrenmem
açısından önemli bir katkısı sağladı. Gazeteciliğe dair
kapsamlı ve verimli eğitimlere erişmiş olmam çok değerli.

Yadigar Aygün
Veri Haberciliği, Çocuk Hakları Haberciliği, Kadın Odaklı Habercilik eğitimlerine katıldım. Mesleki olarak temel
bilgi ve becerilerimi geliştirmenin yanı sıra unuttuğum
bazı bilgileri tekrar hatırlayabilmek amacıyla eğitimlere katıldım. Bu eğitimler hem teorik hem de pratik
olarak mesleğimde daha iyi haber yazabilmemi ve yeteneklerimi geliştirmemi sağladı. Çok keyifli geçen bu
atölyelerde farklı kurumlardan insanlarla üretimde bulunmak da yaratıcı düşünmemize sebep oldu.
Sinem Gedik
GC Akademi’de daha önce “Kadın Hakları Haberciliği”
ve “Çocuk Haberciliği” eğitimlerine katıldım. Özellikle
Media for Democracy / Democracy for Media Project / Compendium 2022
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Basın Evi ve Stüdyo Cemiyet Olanakları

Basın Evi ve Stüdyo Cemiyet Olanakları
Basın Evi, Stüdyo Cemiyet’i ve Ekipman
Ödünç Alma Desteğinden yararlanan
gazetecilere çalışmalarına nasıl katkı
sağladığını sorduk. Bizlerle aşağıdakileri
paylaştılar.

Basın Evi ve Stüdyo Cemiyet hakkında genel bilgi

Gazetecilerin mesleki çalışmalarını
yapabilecekleri bir ortamın sağlanması
amacıyla Gazeteciler Cemiyeti’nde bir
Basın Evi kurulmuştur. Profesyonel yayın
yapmak Basın Evi’nden faydalanmak
isteyen gazetecilere, medya alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine
ve medya kuruluşlarına çeşitli olanaklar
sağlanmaktadır.
Ekipman Ödünç verme desteği:
Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi
Projesi kapsamında, gazetecilerin haber yapma faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli
ekipmanlar ödünç verilmektedir. Siz de başvuru
yaparak ekipman talep edebilirsiniz.
Talep edilebilecek ekipmanlar aşağıdaki gibidir;
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•

Dizüstü Bilgisayar (Lenovo V330)

•

Fotoğraf Makinesi (Canon EOS 77D - 18135mm lens)

•

Kamera Sony NX200

•

Opsiyonel olarak kamera için aşağıdaki
öğeler ödünç verilebilir:

•

Yedek batarya

•

Kamera Tripodu

•

Yaka mikrofonu (Sennheiser)

•

Telsiz mikrofon (Sennheiser)

Basın Evi, gazetecilerin mesleki üretimleri için ihtiyaç
duyabilecekleri hemen hemen tüm olanakları barındırıyor. Haber üretebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri diz
üstü bilgisayar, mikrofon, kamera ya da fotoğraf makinesi gibi ekipmanları ödünç alabiliyorlar. Bugüne kadar
60’tan fazla ödünç ekipman desteğinden yararlandılar.
Gazeteciler video ya da ses kaydı ekipmanlarını ödünç
alabildikleri gibi aynı zamanda bu tür üretimleri için
Stüdyo Cemiyet’i de kullanabiliyor. Basın Evi bunların
yanı sıra gazetecilerin meslektaşlarıyla bir araya gelebilecekleri, çeşitli mesleki etkinliklere katılabilecekleri
ya da sohbet edip dinlenebilecekleri bir mekân olarak da
işlev görüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel olarak bir araya
gelişler azalsa da Basın Evi, 2019 ve 2020’de çoğu gazeteci olmak üzere 431 kişiyi ağırladı. 2021’de gazetecilerin 87 mesleki çalışma yürüttüğü Basın Evi’nde
318 gazeteci ve misafirleri bir araya geldi, olanaklardan
yararlandı. Stüdyo Cemiyet, video/podcast kayıtları ya
da canlı yayınlar için gerekli tüm teknik ve teknolojik
donanıma sahip ve başta serbest çalışan gazeteciler
olmak üzere tüm gazeteciler tarafından ücretsiz olarak
kullanılabilir duruma getirildi. Profesyonel seviyede kayıt ve yayın olanağı sunan Stüdyo Cemiyet’te greenbox,
prompter, üç kamera, dijital canlı yayın yazılımı ve kurgu
programı, 12 ve dört kanallı iki ses mikseri, telsiz yaka
mikrofonları ve uzaktan kontrollü ışık sistemi bulunuyor.
Bunlar yayıncıların ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede
ekipmanlar. Basın Evi’nin ilk stüdyosunun yenilenmesiyle oluşturulan Stüdyo Cemiyet, 10 Ocak 2022’de açıldı ve ocak ayı sonuna kadar gazeteciler tarafından 25
mesleki çalışmada kullanıldı.
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Büşra Taşkıran
Video muhabir olarak çalışıyorum. Mesleğimi bir süre
kamera kiralayarak ve cep telefonu kamerası ile sürdürdüm. Maddi sıkıntılarım nedeniyle ekipman alamadım. Gazeteciler Cemiyeti’nin projesi sayesinde
aldığım ekipman desteği, mesleğimi sürdürebilmemi
sağladı. Kaliteli içerik üretme olanağı elde ettiğim gibi
bana maddi katkısı oldu.
Ekipman desteği konusunda iletişim kurduğumuz Alican Bey, ekipmanları nasıl kullanacağım konusunda
bilgi verdiği gibi yaşadığım sorunlarda yardımcı oldu.
Destekler hakkında kapsamlı bilgi alabildim. Ekipman
desteğinden yararlandığım süreçte, gazetecilik faaliyetlerimi en iyi şekilde gerçeklestirmeme yardımcı
olundu. Projede yer alan herkese teşekkür ediyorum.
Bu proje benim için açıkçası çok kıymetli. Ankara’dan
aldığım kısa süreli bir iş teklifini, Gazeteciler Cemiyeti’nin ekipman desteğinden yararlanarak kabul edebildim. Beni maddi anlamda ayakta tuttarken mesleğimi
icra edebildim. Bu desteğin bu zorlu koşullarda gazeteciler için nefes kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Umut Can Ören
Son 2-3 yıldır pandemi dolayısıyla freelance olarak
çalışmaya başladım. İhtiyacım olan Bu yüzden çeşitli
ekipmanı bu proje sayesinde karşıladım. Döviz kurundaki artış; bizim gibi gazetecilerin yeni bir ekipman
alma planlarını da etkiledi. Gazeteciler Cemiyeti’nin
ekipman desteği sayesinde işlerimi daha güzel ve sonuç odaklı olarak yapabiliyorum. Bu destek bu zor günlerde benim için çok değerli. Ödünç aldığım ekipmanlar
ile yaptığım işlerden para kazanıyorum. Ve daha da
önemlisi ihtiyacın olduğunda yanında böyle önemli bir
kurumu görmek insanı mutlu ediyor.
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Medya İzleme Raporları

Etkinlikler
Türkiye’de gazetecilerin en önemli
sorunu şüphesiz basın özgürlüğü
önündeki engeller. Bu nedenle basın ve
ifade özgürlüğü hakkında gelişmeleri
yakından takip ediyor ve raporlarımızda
inceliyoruz.
M4D Projesi, üçer aylık dönemler halinde yayımladığı
medya izleme raporlarında sadece mevcut durumun
fotoğrafını çekmekle kalmıyor, olası gelişmelere ışık
tutacak analizlere de yer veriyor.
Dönemin öne çıkan hak ihlalleriyle birlikte basın özgürlüğü atmosferini, bu alanla ilgili yargı ve yasama
kararlarını, medya ekonomisindeki gelişmeleri, tiraj
ve reyting verilerini bir araya getiriyor. M4D raporları, gazetecilikle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri
meslek örgütlerine ve basın özgürlüğü savunucularına
mücadele perspektifi sunacak biçimde Türkçe ve İngilizce olarak aktarıyor. Tüm bu nedenlerle M4D medya
izleme raporları Türkiye’de gazeteciliğin içinde bulunduğu durumu anlamak isteyen herkes için önemli bir
kaynak işlevi görüyor. M4D medya izleme raporları
Türkiye’deki gazetecilerle ilgili bilgi edinmek isteyen
uluslararası paydaşlarla İngilizce olarak paylaşılıyor.
Bunun yanı sıra Medya İzleme Raporları proje kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda sunuluyor. Raporların tam metninin yanı sıra geniş özetleri
de uluslararası gazetecilik kuruluşlarıyla paylaşılarak
haber olarak yayınlanması sağlanıyor. Böylece izleme
raporlarının Türkiye dışında da ilgililere ulaştırılması
ve içeriğinin yaygınlaştırılması mümkün oluyor.

Gazeteciler açısından haber
kaynakları, bilgi toplama ve
alışverişinde bulunmak ve hatta
gazeteciler arası ağ oluşturmak
mesleki gerekliliktir.
Siyasi haber konularından güncel
ve kültürel gelişmelere kadar tüm
konulara ilişkin gazeteci meslektaşları
ve alan uzmanları ile bilgi akışı,
deneyim paylaşımı sağlayacak
çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünüldü.
Bu doğrultuda M4D çerçevesinde
sosyalleşme imkânının da sağlandığı
söyleşiler ve sunumlar düzenlenmesi
planlandı.

M4D projesinin üç yıllık çalışma planında; mesleki, güncel ve bilgilendirici içerikli olmak kaydıyla 110 söyleşi
veya panel etkinliği yapılması öngörüldü.
“Gazeteci Buluşmaları” olarak öngördüğümüz etkinliklerimiz, Covid-19 salgınının Türkiye’yi etkisi altına
almaya başladığı Mart 2020’e kadar Ankara’da Basın
Evi çatımız altında yüz yüze atmosferde yapıldı. Deneyimli meslektaşlarımız, medya sektörü ve habercilik ile
ilgili güncel meseleler konusunda uzman isimler söyleşi konuklarımız oldu.
Basın Evi’nde yapılan etkinliklerimiz, salgın koşulları
dolayısıyla Mart 2020’den itibaren çevrimiçi (online)
ortama taşındı. Zoom uygulaması kullanımı sayesinde,
Basın Evi’nin fiziki kapasitesini aşacak sayıda farklı illerden katılımcılar gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde yer
aldı. Teknoloji sayesinde Basın Evi’mizdeki fiziki sınırların çok ötesine geçtiğimizi görmek ve daha fazla katılımcıya ulaşma hedefimiz nedeniyle etkinliklerimizi
çevrimiçi ortamda sürdürme kararı verildi.
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Etkinlikler

Etkinlikler

IPI (Uluslararası Basın Enstitüsü) Basın Evi’ni Ziyaret Etti.

Haftalık söyleşiler dışında Antalya, Kütahya, Sinop,
Erzurum, Aksaray, Yalova, Diyarbakır illerinde yerel
basın mensupları ve yerel basın örgütlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiş on beş Durum Değerlendirme
Toplantısı; salgının ektisiyle çevrimiçi olarak yapıldı.

GC Başkanı Nazmi Bilgin

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar

Proje kapsamında yıllık periyotlarda yapılması planlanan M4D Medya Konferansı ise, ilk kez 11-12 Ocak
2020 tarihlerinde henüz Covid-19 salgını başlamadan katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle Ankara’da
bir otelde yüz yüze gerçekleştirildi. Yıllık konferansta
Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle Gazeteciler Cemiye-

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil M4D Etkinliklerine Katıldı

sorunu, medya sektöründe sendikasızlaşma gibi pek
çok konu başlığı konuşuldu. Konferansın çevrimiçi ortamda yapılmasıyla birlikte, hem konuk hem de katılımcı profiliyle farklı illere ve hatta yurtdışına seslendi.
Son yıllık konferans, Mart 2022’de hem çevrimiçi hem
fiziksel katılım ile gerçekleştirilecektir.

Urfanatik Asayiş Gündem

Proje Direktörü Yusuf Kanlı, Direktör Yardımcısı Seva Ülman Erten Durum Değerlendirme Toplantısında

Uzmanlık alanları yanı sıra Covid-19 salgını koşullarında gazetecilik, İstanbul Sözleşmesi tartışması,
RTÜK’ün karar mekanizması, sosyal medya düzenlemesi gibi güncel başlıkları içeren etkinliklerimiz ilgiyle
takip edildi.
Zoom uygulaması ile gerçekleştirilen söyleşi ve panel
gibi etkinliklerimiz aynı anda Cemiyetimiz Facebook
sayfasında canlı yayınlanarak daha çok kişiyle buluştu. Etkinliklerin video kayıtları ise YouTube’da M4D
Proje kanalında izlenmeye devam ediyor.
Etkinliklerimiz, her perşembe günü alanında etkin,
deneyimli, tanınmış isimler ile sürüyor. Sadece meslektaşlarımız değil ilgili herkese açık şekilde sosyal
medya aracılığıyla tanıttığımız, yaygınlaştırdığımız etkinliklerimiz ile özellikle gazetecilik mesleğindeki tartışmalara katkı verilmesi amaçlanıyor.
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ti’nin MD4 projesi kapsamında gazetecilik mesleği için
yürüttüğü destekleme programları ön plana çıkarıldı.
Konferansta “Kamu Yayıncılığı, “Yerel Medya ve Basın
İlan Kurumu” gibi başlıklar da ayrı oturumlarda ele alındı. Konferans kapsamında M4D 2020 Yılı Medya İzleme Raporu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Çanakkale’de Eğitim
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Faruk Bildirici ve Yusuf Kanlı Etkinlik Toplantısında

İkinci M4D Medya Konferansı, “Salgının Gölgesinde
Türkiye’de Medya” başlığı altında çevrimiçi ortamda
yapıldı. Konferansta salgın koşulları ağırlıklı olmak
üzere Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanındaki
sorunlar, Anadolu basını, cezaevlerindeki gazeteciler

Çanakkale’de Eğitim
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M4D Yıllık Medya Konferansları
M4D Projesi kapsamında 10 Ocak 2020
tarihinde Ankara Büyükhanlı Otel’de
düzenlenen Yıllık Medya Konferansı’na
150 kişiye yakın katılım sağlandı.
Ana salonda sunulan yıllık rapor ve oturumlar haricinde diğer salonlarda Kamu Yayıncılığı ve Yerel Medyanın Sorunları konulu paneller düzenlendi. AB Büyükelçisi Christian Berger yanı sıra 20’den fazla ülkenin
büyükelçisi veya temsilcisinin katıldığı konferansta
ayrıca İspanya Devlet Televizyonu RTVE Dış İlişkiler
Direktörü Asuncion Gomez Bueno de bulundu. Avrupa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Paola Magagnotti ise
konferansa bir video sunumla katıldı.

M4D Projesi’nin son konferansı ise 2527 Mart 2022 günleri arasında Ankara
Hotel’de yapılıyor.

M4D Projesi’nin son konferansı ise “Haberin ağır bedeli” başlığıyla 25-27 Mart 2022’de “Basın ve ifade
özgürlüğü iklimi”, “İfade özgürlüğü ve dezenformasyon”, “Basında özdenetim ve etik ilkeler”, “Yerel basının en zor yılı”, “Genç gazeteciler için özel oturum”
gibi oturum başlıklarıyla takipçileriyle buluşuyor.

İlhan TAŞÇI
RTÜK Üyesi

Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut
AB Türkiye Delegasyon
Başkanı

Nursun EREL
Ulusal Komite Üyesi

Yusuf KANLI
M4D Proje Koordinatörü

2021 yıllık konferansı ise Covid-19
virüs salgını nedeniyle 11-15 Ocak
tarihleri arasında internet ortamında
yapıldı.
İkinci “Yıllık Medya Konferansı”nda gazeteciler Banu
Güven, Barçın Yinanç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan,
Ünsal Ünlü, Müyesser Yıldız, Murat Ağırel’in yanı sıra
Avrupa Gazeteciler Cemiyeti (EJ) Başkanı Paolo Magagnotti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Disk Basın-İş Başkanı Faruk Eren,
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Medya ve Hukuk
Çalışmaları Derneği’nden Veysel Ok ile Barış Altıntaş,
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği’nden Şevket
Uyanık ve avukatlar Meliha Selvi ile Mustafa Gökhan
Tekşen yer aldılar.
“Salgının Gölgesinde Türkiye’de Medya” başlıklı tema
ile gerçekleşen konferansta, Gazeteciler Cemiyeti’nin
75’inci yaşı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı, yüzyılın salgını ve bir yılın hukuksal değişimleri
altında Türkiye’de medyanın durumu tartışıldı. Konferansın en önde gelen ve takdir gören oturumu ise
Müyesser Yıldız, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Barış
Pehlivan’ın konuşmacı oldukları “Hapiste ve mahkeme
koridorlarında gazetecilik” oldu.
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Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri // 2020
Altan ÖYMEN

Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri // 2021-2022
Bekir COŞKUN

Gazeteciler Cemiyeti’nin 2020 yılında vermeye başladığı Gazetecilik Meslek Onur Ödülü’nün ilki, kıdemli gazeteciler, akademisyenler ve gazeteci örgüt
temsilcilerinden oluşan seçici kurul, M4D Ulusal Komitesi ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun
ayrı ayrı oylamaların tümünde ittifakla mesleğin duayenlerinden, Cemiyetimizin 1960-1961 dönemi başkanı Altan Öymen’e verilmiştir.

2021 yılında ise ödülün yine aynı seçkin seçici kurullar tarafından, lirik ve hiciv dolu politik eleştirel yazıların üstadı merhum Bekir Coşkun’a verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Juri değerledirmesinde ödülün
yaşayan bir gazeteciye verilmesi ilkesinin Çoşkun’un
aday gösterilmesi ve değerlendirme sürecinin başlamasından sonra ebediyete göçmüş olmasından dolayı
geçerli olmadığı kararını vermiştir.

Ödül, büyük bir rastlantı sonucu gazetecilikte 70’nci
yılını kutlamakta olan Cemiyetimizin 6’ncı başkanı Altan Öymen’e 10 Ocak 2020’de düzenlenen Birinci
Medya Konferansı’nda Başkan Nazmi Bilgin ve
Avrupa Birliği Büyükelçisi Christian Berger tarafından takdim edilmiştir.

Ödül, her şartta gazeteci onurunu korumayı bilmiş
Bekir Çoşkun adına eşi Andree Çoşkun’a M4D
2’nci Medya Konferansı çerçevesinde, salgın koşulları nedeniyle, evinde düzenlenen küçük bir törenle
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından sunulmuştur.

Hıfzı TOPUZ

Gazeteciler Cemiyeti Meslek Onur Ödülü bu yıl, gazeteciliğe ve iletişim dünyasına birbirinden önemli
eserler armağan eden, mesleğe yaptığı katkılarla gazeteciliğin gelişmesini sağlayan duayen iletişim insanı, gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz’a verildi.
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Uluslararası Savunuculuk Faaliyetleri Hakkında
M4D Projesi’nin uluslararası temasları ve
savunuculuk faaliyetleri bir hayli yoğun ve
verimli geçmiştir.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

Başkan Nazmi Bilgin ve Başkan Yardımcısı Yusuf
Kanlı önce Viyana’da Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ile görüşerek Türkiye’deki durumu aktarmış
ve olası çözümler için iş birliği olanaklarını ele almış,
daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) ile Türkiye’de basın özgürlüğünü nasıl geliştirebileceklerini değerlendirmişlerdir.
Viyana ziyaretinden hemen sonra Brüksel’e giden
Başkan Nazmi Bilgin ve Başkan Yardımcısı Yusuf
Kanlı Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ile görüşerek Gazeteciler Cemiyeti’nin hem EFJ hem de
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesi
olması için girişimlerde bulunmuşlardır. Başvurudan
bir süre sonra gerçekleşen EFJ ve IFJ üyeliği ile gerek Avrupa gerekse de uluslararası alanda en etkin iki
federasyonun üyesi olarak Gazeteciler Cemiyeti Türk
medyasını yurt dışında daha etkili olarak temsil edebilme imkânına kavuşmuştur. Bu temaslar ve gerek
EFJ gerekse de IFJ üyesi olunması ardından Gazeteciler Cemiyeti tüm dünyada geçerliliği olan uluslararası
basın kartı verme yetkisine sahip olmuştur.
Birçok gazeteciye basın kartı verilmeyen veya basın kartlarının yenilenmediği bu dönemde arzu eden
veya mesleki aidiyet için bu karta ihtiyaç duyan meslektaşlara uluslararası geçerliliği olan bir basın kartı
verebilmek önemli bir durumdur. Brüksel’de ayrıca
hem Avrupa Komisyonu ifade ve basın özgürlüğü
yetkilileri hem de Avrupa Demokrasi Vakfı (EED) ile
görüşülmüş, sağlanan temaslar Türkiye’de bağımsız
basin mecralarına destek verilmesine katkı sağlamıştır. Böylece Cemiyetimiz
desteği ile bazı yeni
medya girişimleri EED
ve diğer kurumlardan
fon alabilme imkânına
kavuşmuştur.

Yerel Savunuculuk Faaliyetleri Hakkında
Savunuculuk faaliyetleri yurt dışı
temaslarıyla sınırlı kalmamıştır,
M4D Projesi faaliyetleri kapsamında
harekete geçen “Medya Dayanışma
Grubu” alanda çalışan birçok örgütü bir
araya getirmeyi başarmıştır.
Örgütlerin dayanışması sayesinde Danıştay’da dava
açılmış, tartışmalara konu olan Basın Kartı Yönetmeliği’nin hukuki olmayan maddelerinin yürütülmesi
durdurulmuştur. Gazetecilere karşı işlenen şiddeti kınamak amacıyla basın meslek örgütleriyle bir araya
gelerek Ankara valiliği önünde gösteriler düzenlenmiştir. M4D Proje ekibi aynı zamanda basın ve ifade
özgürlüğü üzerine çalışmalar yürüten milletvekilleri
ile görüşmüş, Medya Dayanışma Grubu aracılığıyla da
yeni bir Basın Kartı Yönetmeliği ve Basın-İş Kanunu
üzerine çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.
M4D Projesi ayrıca 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü
Günü’nde “Basın Özgürlüğü Özel Oturumu” etkinliğini
düzenlemiş, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor etkinliğin onur konuğu olarak katılmış ve Türkiye’deki basın özgürlüğü durumu
hakkında yankı getiren yorumlarda bulunmuştur. Oturumda Avrupa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Paolo
Magaganotti de bir konuşma gerçekleştirmiştir. Özel
oturumun ikinci yarısında tecrübeli gazeteciler Müyesser Yıldız ve Barış Terkoğlu yaşadıkları sorunları dile getirmiş, MLSA eş başkanı Avukat Veysel Ok
alandaki çalışmalarından bahsetmiştir.

Avrupa Komisyonu Basın Özgürlüğü Baş Danışmanı Andris
Kesteris, TGS Genel Sekreteri M. Kuleli ve AB Türkiye
Delegasyonu’ndan Seda Erden Basın Evi ziyaretinde
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Savunuculuk Faaliyetleri Hakkında Söylenenler

mız bu sayede kendi seslerini konvansiyonel medya
dışındaki alanlara taşıdı. Farklı platformlarda mesleki
birikimlerini geniş kitlelere ulaştırma şansı buldu. Yine
farklı alanlarda birikimlerini sunma, eğitim faaliyetlerinde basın özgürlüğünün önemini aktarma şansı yakaladılar. M4D, Türkiye’de basın özgürlüğü adına meslektaşlarımız için yeni yolları aydınlattı.

Medya Dayanışma Grubu’nda bizlerle
omuz omuza mücadele eden değerli
başkanlarımız ve bize desteklerini
esirgemeyen kurumların temsilcilerine söz
vermek istedik…
TGS Başkanı Gökhan Durmuş
Türkiye, dünya basın özgürlüğü sıralamasında geri sıralardaki yerini koruyor. Türkiye’nin 100 yıllık tarihi boyunca gazeteciler hep hedefe konan bir meslek grubu
oldu. Ancak son 10 yıldır yaşadıklarımız doğrudan mesleği ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bir taraftan basın
özgürlüğü yok edilirken diğer taraftan muhalif medya
kuruluşlarının kapatılması, iktidarın dolaylı olarak satın aldığı medya kuruluşlarındaki muhalif gazetecilerin
işten atılması ve teknolojik gelişmelerin de etkisi ile
sektördeki daralmalar işsizlik sayısını katladı. 10 binin
üzerindeki işsiz gazeteci sayısıyla, mesleğimiz oransal
olarak sektörler içerisinde en yüksek işsizlik oranına

Danıştay Davası

sahip hale getirildi. Gazeteciler Cemiyeti’nin uyguladığı “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” projesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetler ile çoğulcu
medya ve özgür basının güçlendirilmesi mücadelesine
büyük katkı sağlanmıştır. Proje kapsamında gazetecilere ve bu dönemde ayakta kalmaya çalışan küçük
ölçekli medya kuruluşlarına verilen destekler sayesinde, sektördeki dayanışma güçlenmiş ve gazetecilerin
kendini güvende hissettiği zeminin oluşturulmasında
önemli bir adım atılmıştır. Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve sektörde faaliyet
gösteren diğer meslek örgütleri ile geliştirilen iş birliği,
dayanışma ve örgütlü mücadele ortamı bundan sonra
da güçlenerek devam edecektir.
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Başkan Nazmi Bilgin (Sedef Kabaş ve sınırlandırılan basın
özgürlüğü iklimi hakkında açıklama eleştiri getirdi - Sedat
Bozkurt

ÇGD Başkanı Can Güleryüzlü
Basın özgürlüğüne baskının sistematikleştiği günler,
gazetecilerin dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu zamanlardır. En küçük dayanışma bile
bu baskı ortamında nefes almayı sağlayan, silkelenmeye katkı veren kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda
haber üretim süreçlerinden uzaklaştırılan gazeteciler,
BEDA çerçevesinde mesleklerine devam etme imkânı
yakalamıştır. En etkili dayanışmanın iş, üretim temeli
olduğu göz önüne alındığında BEDA üzerinden oluşturulan dayanışmanın afaki değil somut bir dayanışma
olduğunun altı da çizilmelidir.

Haber-sen Banu Savaş
Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Democracy4Media projesi, özellikle 1990’lardan beri içi boşaltılan bir “İleri Demokrasi” ile yönetilen Türkiye’de, acil
demokrasiye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunun altını
çizmekle kalmadı, ayrıca hızlı bir şekilde eğitimlerle
medya çalışanları için yol gösterici oldu. 2019 yılında
başlayan projenin, basının tek ses olmaya zorlandığı
bir dönemde, bağımsız medya mensuplarının sosyal
medyada daha etkin bir şekilde nasıl var olabileceğini, nasıl bir araya gelebileceğimizi ve gücümüzü nasıl
kullanabileceğimizi gösterdiğini düşünüyorum. Diğer
taraftan genç medya çalışanları ve yerel basın için bir
farkındalık yaratırken, halkın haber alabileceği yeni bir
kulvar yaratmada da başarılı oldu.

TFMD
M4D, birçok meslektaşımız için ayrı bir çıkış yolu oldu.
Konvansiyonel medya, farklı sebeplerle Türkiye’de her
geçen gün daha da derinleşen istihdam daralmasıyla
birçok gazeteciyi işsiz bıraktı. Bu meslektaşlarımızdan
bir kısmı M4D Projesi’nden yararlandı. Meslektaşları-
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Ricardo Gutiérrez Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Sekreteri
Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun Genel Sekreteri
olarak, Gazeteciler Cemiyeti’ni en yeni üyelerimizden
biri olarak aramızda görmekten son derece mutluyum.
Bu üyelik, M4D Projesi sayesinde mümkün oldu, Gazeteciler Cemiyeti artık profesyonel ailemizin bir parçası.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Gazeteciler Federasyonu’na üye olmasıyla birlikte, 45 Avrupa ülkesinde
71 basın meslek örgütü ile dirsek teması içinde olacak.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun yıllık toplantılarına ve Belarus’taki meslektaşlarımızı desteklemek için organize edilen toplantı
başta olmak üzere, düzenlenen çeşitli dayanışma toplantılarına katılmasından memnuniyet duyduk.
Bu üyeliğin; Türkiye’de medyanın ihtiyaç duyduğu
eksikliklere işaret etmek için yeni olanaklar yarattığı,
ayrıca gazeteci haklarının raporlanması ve gazetecilik
mesleğinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi konusunda M4D Projesi’nin hedeflerine uluslararası bir boyut kazandırdığı görüşündeyiz.

Medya Dayanışma Grubu

BİK ilanların (kamu kaynakları) adaletsiz dağıtımı hakkında
açıklama

ciler Cemiyeti’nin Basın Evi’nde yapıldı. Gazeteciler
Cemiyeti’nin iletişim ağından da fayda sağlayarak, yapılan basın açıklaması ile misyonun içeriği ve bulguları
Ankara’da ve ülke genelinde pek çok kişiye ulaştı. IPI
olarak M4D projesi kapsamında üretilen periyodik raporlar özellikle IPI’ın “Free Turkey Journalists” Türkiye
programı kapsamında takip ettiği basın özgürlüğü ve
gazeteci hak ihlallerini raporlamada önemli bir kaynak
olurken, IPI’un uluslararası savunu çalışmalarına da
büyük katkı sağladı.

IPI Renan Akyavaş
Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D projesi kapsamında Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ile olan
temasları, IPI’ın Türkiye üzerine yürüttüğü program ve
etkinliklerde ortak çalışma ve iş birliğinde bulunmak
adına pek çok olanak sağladı. IPI’ın her yıl Türkiye’ye
düzenlediği uluslararası basın özgürlüğü misyonu kapsamında 2019’da düzenlenen misyonun basın açıklaması, Ankara’daki resmi temasların ardından Gazete-

Avrupa Gazeteciler Federasyonu, M4D Projesi medya
izleme raporlarının Avrupa’da tanıtılmasına da katkıda
bulundu.
Gazeteciler Cemiyeti ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa’daki partner kuruluşların arasındaki
iyi ilişkilerin devam edeceği konusunda hiç şüphemiz
yok. Bu tür ortaklıkları mümkün kılan Avrupa girişimlerine en içten şükranlarımı sunuyorum.
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Hakkımızda
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.

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 ve 1968 tarihleri arasında Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra
TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
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met 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.

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, 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 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
Gazetesi’nde 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 hiz-
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gın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden birisidir.
Gazeteciler Cemiyeti, 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.

BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de
yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve
Denetçiliği görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Yönetim Kurulu 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 say-
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Yönetim Kurulu

Nazmi BİLGİN
Başkan

Savaş KIRATLI
Başkan Vekili

Ayhan AYDEMİR

Ertürk YÖNDEM

Başkan Yardımcısı

Kenan ŞENER

Üye
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Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Ali TOPÇU

Genel Sekterer

Ümit GÜRTUNA

Yusuf KANLI

Mali Sekreter

Güray SOYSAL
Üye

Ali ORUÇ
Üye

Önder YILMAZ
Üye

H. Önder SÜRENKÖK
Üye

Nursun EREL
Üye

Zeynep Gürcanlı
Üye
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M4D Proje Ekibi

M4D Projesi’ne katkı veren tüm ekip
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu proje
hepinizin emekleriyle mümkün oldu.
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Notlar
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