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1-Gİrİş ve basın
özgürlüğü atmosferİ
2020’nin ilk üç ayı doğal / insan eliyle oluşturulmuş felaketler dönemi diye adlandırılabilir. 24 Ocak’ta
Elazığ-Sivrice merkezli deprem, 4-5 Şubat’ta Van’da iki sefer üst üste çığ düşmesi, 7 Şubat’ta Sabiha
Gökçen Havalimanı’na inişinden sonra duramayarak pistten çıkan uçak ve elbette COVID-19 salgını…
Hem bahsi geçen felaketlerin yansımaları hem de eş zamanlı yasalarda ve pratikte meydana gelen
değişimler 2020 yılının basın ve ifade özgürlüğü açısından da birçok ihlale yol açacağının habercisiydi.
Bu gelişmelerin bir bölümünde haberlere veya sosyal medya erişimine sınırlama getirildi, konulara
dair görüşlerini dile getiren gazetecilerden hedef gösterilenler oldu, aynı zamanda kamu kurumları
bilgi paylaşmadıkları gerekçesiyle eleştirildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Barış Pınarı
Harekâtı kapsamında birçok askerin yaşamını yitirmesi, TSK’nın Libya’ya asker göndermesi, Kanal
İstanbul ihalesi ve ihaleye konu bölgede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın arazi sahibi oluşu
da haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına ön ayak olan gelişmeler olarak öne çıktı.
Doğrudan basın ve ifade özgürlüğü başlığı altında değerlendirilebilecek ve ülke gündeminde yer
bulan olaylar da şu şekildeydi1 :
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ocak ayında son kullanma tarihi geçmemiş ve e-devlet
sisteminde “kullanımda” şeklinde kayıtlı iken tüm sarı basın kartları için “iptal edilmiştir” kararı aldı.
(Tepkiler sonrası sarı basın kartlarının iptalinden vazgeçildi.)
Cezaevinde bulunan ve/veya yargılanan basın mensuplarının davaları devam etti. Söz konusu

•

İnfaz Yasası taslağı kapsamında Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) ilan alamayan gazetelerin
cezaevlerinde dağıtımının yasaklanması gündeme geldi. Bu gazeteler hükümete muhalif
çizgideki Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Yeniçağ gibi düzenli olarak ilan yasağıyla karşılaşan yayın
organlarını kapsıyor. Aynı yasa taslağı cezaevinde “terör” suçlamasıyla bulunan gazetecilerin
de serbest kalmasının önüne geçecek şekilde Meclis gündemine geliyor.

•

Basın İlan Kurumu Evrensel ve BirGün’e resmi ilan durdurma cezası verdi.

•

Gezi Parkı Davası kapsamında yargılanan iş insanı Osman Kavala dâhil dokuz sanık hakkında
beraat kararı verildi. Ancak tutuklu yargılanan Osman Kavala hakkında aynı gün yeniden, bu kez
“casusluk” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi ve Kavala tahliye olmadan bir kez daha tutuklandı.

1 Bu bölümdeki verilerin derlenmesinde Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Projesi (ÖİB) kapsamında aylık olarak hazırlanan İfade ve Basın
Özgürlüğü raporlarından yararlanılmıştır.
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davaların bir bölümü COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi.

•

Cumhuriyet Gazetesi Davası kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci kez cezaların
bozulmasını talep etti.

•

28 Şubat’ta hükümet tarafından duyurulduktan sonra Edirne sınır kapılarının göçmen geçişine
açılmasının ardından başlayan mülteci akınını haberleştirmek isteyen gazetecilerin bir bölümü
gözaltına alındı2 .

•

Sputnik Türkiye çalışanı üç gazetecinin evlerine eş zamanlı saldırı girişiminde bulunuldu, hemen
ardından üç gazeteci de gözaltına alındı fakat serbest bırakıldı.

•

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze görüntülerini paylaşan Oda TV Sorumlu
Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç gözaltına alındı. Ardından iki gazeteci ve
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.

•

COVID-19 salgınının baş göstermesinden sonra basın çalışanları sürekli sahada olmak zorunda
olan birkaç meslek grubundan biri hâline geldi. Özellikle sahada haber yapan muhabirler,
matbaa çalışanları ve televizyonlarda kamera önü ve arkasında çalışan basın emekçilerinin
sosyal haklarıyla ilgili henüz doğrudan medya sektörüne dair bir düzenleme yapılmadı.

•

BİK COVID-19 kapsamında bir dizi tedbir kararı aldı. Mücbir sebep kapsamında düşük tirajlara
rağmen ilanların devam etmesi, yerel gazetelerin günlük değil periyodik olarak basılması gibi
önlemler yayıncılığın sürdürülmesine katkı sağladı3 .

Öne çıkan bu başlıklar dışında basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin son üç aydaki önemli gelişmelerin
günlük olarak tutulan kaydı için Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Projesi kapsamında
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yayınlanan aylık raporlara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2 Mülteci akınını takip ederken gözaltına alınan gazeteciler https://www.dw.com/tr/edirnede-m%C3%BCltecileri-izleyen-gazetecilere-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-52616439 ve https://t24.com.tr/haber/edirne-afad-in-multeci-kurtarma-calismasini-takip-eden-10-gazeteci-gozaltina-alindi,864217
gibi çok sayıda yerli ve yabancı medya haberine konu oldu .
3 https://www.bik.gov.tr/basin-ilan-kurumundan-covid-19la-mucadele-surecinde-basina-destek-kararlari/
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2-Basın özgürlüğünde
yasal düzenlemeler,
devlet & hükümet
polİtİkası
a.Yasal düzenlemeler, davalar, cezaevindeki gazeteciler
Yasal düzenlemeler
Üç aylık dönemin en göze çarpan gelişmesi Ocak ayının başında hükümet tarafından yapılan
açıklamalar sonrası İnfaz Yasası taslağının gündeme gelişiydi. Yasanın ayrıntılarıyla Mart ayıyla
birlikte netleşti. Taslağın Nisan ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Bu kapsamda basını da
yakından ilgilendiren iki konudan ilki cezaevinde “terör” suçlamasıyla bulunan gazetecilerin serbest
bırakılmaması; ikinci konu ise BİK’ten resmî ilan alamayan gazetelerin cezaevlerine girişinin
yasaklanması4…
İnfaz yasası tartışmalarının dışında Anayasa Mahkemesi’nin “... yıpranma payını sarı basın
kartı sahibi olma şartına bağlayan düzenlemeyi ve gazetecinin ödenmeyen ücretlerinin yüzde
5 fazlası ile ödenmesi düzenlemesini”5 iptal etmesi yeni bir süreci başlattı. Şubat ayındaki bu
kararın 9 aylık bir sürenin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu şartlar altında gazetecilerin
erken emekli oluşunun önüne geçiliyor. Basın kartı sahibi olmayan gazetecilerin zaten

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
2020 yılı başında yayınlanan AİHM 2019 yılı verilerine göre ifade ve düşünce özgürlüğü alanında
karar bekleyen davalarda Türkiye, Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye alandaki
davalar kapsamında en fazla mahkûm olan ülkeler arasında da birinci sırada bulunuyor7 . Üç aylık
dönemde AİHM’in Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanında karara bağladığı altı dava bulunuyor.
Bu davalardan beşinde ifade özgürlüğü ihlali olduğu, birinde ise olmadığı hükmedilmiş. İfade
özgürlüğü ihlali olduğu hükmedilen davaların Türkiye hukukundaki ceza nedenleri sırasıyla hükümet
görevlilerine hakaret (2 dava), terör propagandası, yasaklı yayın sahibi olma ve devlet görevlilerine
hakaret şeklinde geçiyor8 . İhlâl bulunmadığına hükmedilen dava ise terör propagandası nedeniyle
ceza alınan bir vaka...
4 Yasa taslağına ilişkin Avukat Gökhan Tekşen’in Gazeteciler Cemiyeti ile paylaştığı hukuki değerlendirmeyi EK-1’de bulabilirsiniz.
5 https://www.evrensel.net/haber/397330/yipranma-payi-icin-kart-sahibi-olma-sarti-iptal-edildi
6 https://www.dw.com/tr/gazetecilerin-y%C4%B1pranma-pay%C4%B1-iptal-edildi/a-52383876
7 https://tr.euronews.com/2020/01/29/aihm-de-bekleyen-davalarda-turkiye-rusya-n-n-ard-ndan-ikinci-s-rada
8 İfade özgürlüğü ihlâli sayılan kararlar: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201752, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200841, http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-201507, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201129, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201762
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yararlanamadığı bu düzenlemeden artık basın kartı sahibi gazeteciler de yararlanamayacak6 .

Basın davaları
Yılın ilk ayında basın özgürlüğü alanında çalışan sivil toplum örgütleri (STÖ) bir araya gelerek
cezaevindeki ve/veya yargılanan gazetecilerle ilgili verilerde ortaklaşma kararı aldı. Yine de
dava takviminin ve tutuklamaların yoğunluğu nedeniyle yargılanan ve/veya cezaevinde bulunan
gazetecilerle ilgili istatistiklerde farklı görüşler bulunuyor. M4D Projesi kapsamında, alanda aktif
çalışan sivil toplum örgütlerinin verileri şu şekilde derlendi:
31 Mart 2020 itibarıyla,
Press in Arrest’e göre cezaevinde en az 74 gazeteci bulunuyor. Yanı sıra 221 yargılanan gazetecinin
olduğu belirtiliyor9 .
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA Turkey) International Press Institute iş birliğiyle
yayınladığı rapora göre cezaevinde 9810, yargılanan 19011 gazeteci bulunuyor.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre cezaevinde 86 gazeteci bulunuyor12.
Jailed Journos’a göre 161 gazeteci cezaevinde bulunuyor13.
Expression Interrupted raporunda ise 101 gazetecinin cezaevinde bulunduğu belirtiliyor14.
İlk üç ayda ÖİB verilerine göre en az 5 gazeteciye dava açıldı, 15 gazeteci hapis cezasına çarptırıldı,
6 gazeteci tutuklandı, 2 gazeteci beraat etti, 29 gazeteci gözaltına alındı; aynı zamanda cezaevindeki
veya gözaltındaki en az 25 gazeteci de serbest bırakıldı. Ayrıca 31 Mart 2020 itibarıyla cezaevlerinde
51’i hükümlü ve 49’u tutuklu olmak üzere toplam 100 medya mensubu bulunuyor.
Verilerin birbirinden farklı oluşunun güncelleme yapılmaması, izlenen dönemlerinin farklı oluşu,
gazeteci tanımının medya çalışanlarını kapsayıp kapsamaması vb. nedenleri bulunuyor. Ancak ne
olursa olsun Türkiye’de en az 70’in üzerinde gazeteci cezaevinde ve basın ve ifade özgürlüğünü
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kısıtlayacak gözaltı ve yargı kararları hız kesmeden alınmaya devam ediyor.
Bu davaların nedenleri arasında “terör propagandası”, “halkı kin ve nefrete teşvik” gibi konular geliyor.
Bunun yanında en sık rastlanan nedenlerden birisi de “Cumhurbaşkanı’na hakaret”. Bu konuyla
ilgili Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş cumhurbaşkanlarından farkı avukatları aracılığıyla davaların
tamamına bireysel olarak dâhil olması, hatta davaları doğrudan kendinin açması. Bu yöntem, yasanın
bağlayıcılığının yanına düzenli şekilde medya gözetimini ve devlet tarafından açılan davaların artışını
da beraberinde getiriyor.

9 http://pressinarrest.com/
10 https://www.mlsaturkey.com/en/imprisoned-journalists-and-media-employees-in-turkey/
11 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/wp-content/uploads/2020/03/Trial_Monitirong_Report_2020_Jan-Feb_final.pdf
12 https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/
13 https://jailedjournos.com/tutuklu-gazeteciler-listesi/
14 http://expressioninterrupted.com/census.php
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b.Basın kartı düzenlemeleri
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılında İletişim Başkanlığı adıyla
Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasıyla birlikte basın kartı yönetmeliğinde de önemli bir değişiklik
meydana geldi ve basın kartı sahibi olma şartları arasına “Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı
davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklendi. Bu şekliyle
basın kartı kısıtlamaları artarak devam etti. Ocak 2020’de 894 gazetecinin basın kartı iptal edildi.
Yönetmelik değişikliğinden sonra Haziran 2019’da yeniden dağıtılmaya başlanan basın kartları
birçok gazeteciye “incelemede” olduğu gerekçesiyle teslim edilmemişti15. Bunun üzerine basın kartı
iptallerinin de gelişi gazeteciler arasında tepkiye yol açtı. Konunun aynı zamanda Almanya Başbakanı
Angela Merkel tarafından da Türkiye ziyareti sırasında dile getirilmesi uluslararası kamuoyunun da
konuya dâhil olmasını sağladı. Hemen ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27.01.2020 tarihli
açıklamasında 894 başvurunun reddedilmediğini, aslında hâlâ değerlendirme aşamasında olduğunu
iddia etti16. Yenileme bekleyen gazeteciler 31 Mart 2020 itibarıyla hâlen kartlarını alamamış durumda.
Basın kartına ilişkin yönetmelik değişikliğinin bir götürüsü de Basın Kartı Komisyonu’ndaki
radikal değişim. Geçmişte alandaki sendika ve gazetecilerden oluşan Komisyon artık doğrudan
Cumhurbaşkanı’na yakın isimlerden oluşan bir değerlendirme kurulu pozisyonunda. Basın
özgürlüğünün bulunduğu hiçbir ülkede böyle bir uygulamanın görülmediğine dikkat çeken medya
örgütlerinden temsilciler sivil toplum kuruluşlarının kendi akreditasyon altyapılarını kurmak üzere
bağımsızlığı garanti edilecek özgün bir basın kartı dağıtım yöntemi geliştirmeye çalışıyor17.
Gazeteciler için eski dönemlerde sağladığı avantajlar günümüzde geçerli değilse de basın kartı
özellikle Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer resmî kurumlardaki gelişmeleri takip etmek veya
takip edebilme iznine başvurmak için önem arz etmeye devam ediyor. Ülkede yaşanan çeşitli önemli
gelişmeler sonrasında Basın Kartı Komisyonu’nun yapısı değişti18; mesleki örgütlerin dışlandığı ve
tamamen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı değerlendirmeleri çerçevesinde halkın haber alma,
konuldu, kartları iptal edildi, resmî açıklamaya göre son üç yılda 894 gazeteciye yeni basın kartı
verilmesi reddedildi19. Son 12 ayda ise “güvenlik” gerekçesiyle en az 680 gazetecinin basın kartı
yenilenmedi20.
Basın kartı yenilenme aşamasında binlerce gazetecinin basın kartları ile ilgili olarak yeni Basın
Kartı Komisyonunca iptal edilmesine karar verildi. Ancak ardından meslek örgütlerinin birlikte ve
kararlı duruşları dolayısıyla bu karar geri alındı. Böylece henüz turkuaz renkteki yeni basın kartı
yenilenmemiş medya mensupları için eski sarı basın kartlarının yürürlükte kalması sağlandı21.

15 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51262270
16 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1221543808472621064
17 https://www.dw.com/tr/sar%C4%B1-bas%C4%B1n-kartlar%C4%B1-iptal-gazeteciler-isyanda/a-52137083
18 https://t24.com.tr/haber/chp-li-cakirozer-basin-karti-komisyonu-nun-9-uyesinin-ikisi-cumhurbaskanligi-ndan-3-u-atv-star-ve-sabah-tan,833372
19 https://www.dw.com/tr/gazetecilerin-basın-kartı-savaşı-meslek-örgütleri-versin/a-52165291
20 http://www.24saatgazetesi.com/10-yilda-10-bin-gazeteci-issiz-kaldi/
21 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51262270
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gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkı için görev yapan yüzlerce gazetecinin basın kartlarına el

c.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
RTÜK çatısı altında 2020 yılı ilk çeyreğinde mevzuat açısından değişen önemli bir madde bulunmuyor.
Fakat 2019 yılında internet yayınlarının da kontrolünü RTÜK’e teslim eden yönetmeliğin uygulamasıyla
ilgili şüpheler devam ediyor. Ulusal basın ya da Netflix, YouTube vb. başat yayıncı kuruluşlar açısından
bu süre zarfında uygulamada henüz bir hareket görülmedi. 2020 yılında yasal zeminde yaşanan tek
gelişme RTÜK hakkındaki yeni yasa taslağı… Bu taslak kapsamında RTÜK Üst Kurul üye maaşları en
yüksek devlet memuru maaşı seviyesine çıkarılıyor. Aynı taslakta basın özgürlüğü açısından dikkat
çeken diğer madde ise RTÜK Başkanına MİT’ten gelen talepler doğrultusunda işlem yapma yetkisinin
verilmesini hükmediyor22. Madde kapsamında radyo, TV ve internet yayıncılığının “terör” kapsamında
değerlendirilmesi ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması riskleri mevcut.
2019 yılı son çeyreğinde RTÜK tarihinde ilk defa, bir Üst Kurul üyesinin (Faruk Bildirici) üyeliği
düşürülmüştü. Siyasi parti temsiline dayalı Üst Kurul’da böyle bir kararın, üyenin “tarafsızlığını yitirdiği”
iddiasıyla alınması basının geldiği durum açısından kaygı vericiydi. Faruk Bildirici’nin konuyla ilgili
mahkeme başvurusu 2020 Ocak ayı içerisinde reddedildi. CHP adına Faruk Bildirici yerine partinin
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Okan Konuralp’in gelişi ise “tarafsızlık”
konusunun içi boş bir gerekçe olduğunu ispatlar nitelikte. Konuyla ilgili bir başka ilk ise teamüller
açısından vuku buldu. TBMM’de iki aday gösterilen RTÜK Üst Kurul üyeliği seçimlerinde ilk defa bir
partinin ilk sırada gösterdiği aday (Faruk Bildirici) yerine ikinci sıradaki aday iktidar bloğunda olan
AK Parti ve MHP oylarıyla seçildi RTÜK konusundaki bu gelişmeler yasama organında keyfiliğin en
büyük örneklerinden biri olarak tarihe geçti.
RTÜK’ün yasal zemini dışında doğrudan aldığı kararlara ilişkin 2020 yılı ilk çeyreğinin dikkat çeken
konuları şöyle:
Elazığ depremi ve Libya’ya asker gönderme haberlerinden ötürü FOX, KRT, Halk TV, Tele 1, TV5 ve
M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Ocak - Şubat - Mart 2020

Habertürk gibi kanallara “korku ve panik yaratma”, “yalan haber yapma” gibi gerekçeler sunularak
ceza kesildi23.

22 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukte-yeni-yasa-taslagi-maaslar-19-bin-liraya-cikacak-1721002
23 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-yayin-ilkelerine-uymayan-kanallara-ceza/1726472
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Tablo-1: RTÜK Üst Kurul para cezaları
Karar No

•

Karar Tarihi

İlgili Üst
Kurul
Toplantısı

Ceza Verilen
Kurum

Konu

Ceza Miktarı
(TL)

34

05.02.2020

2020/06

Fox TV

Libya'ya Askeri
Destek

594.167

35

05.02.2020

2020/06

Halk TV

Elazığ Depremi

25.881

36

05.02.2020

2020/06

Habertürk

Elazığ Depremi

37.468

37

05.02.2020

2020/06

Tele1

Elazığ Depremi

25.881

38

05.02.2020

2020/06

KRT

Elazığ Depremi

25.881

39

05.02.2020

2020/06

TV5

Elazığ Depremi

25.881

Ulusal televizyonlarda yayınlanan popüler “Çukur” ve “Yasak Elma” dizilerine sırasıyla “alkol
özendirme” ve “aile kurumunu hiçe sayma” gerekçeleriyle ceza kesildi24.

•

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlilerinin kimliğini açığa çıkardığı gerekçesiyle Halk TV’ye üst
sınırdan idari para cezası kesildi25.

•

COVID-19’un Türkiye’de görüldüğü 11 Mart 2020 sonrası radyo ve TV programlarına çıkan uzmanların
“halkı korkuttuğu” gerekçesiyle birçok programla ilgili önce inceleme başlatıldı, ardından da kanallara
“uzman seçimleri konusunda RTÜK’e danışabileceklerini” belirten ve tehdit olarak adlandırılabilecek
bir bildirim gitti26. Akabinde birçok kanala COVID-19 temalı yayınları gerekçesiyle cezalar kesildi27.

2020 yılı ilk çeyreğinde Anadolu Ajansı’nın geldiği durumu somut olarak gözler önüne seren
önemli gelişme 4 Ocak 2020 tarihinde Sözcü Gazetesi’nin ajans aboneliğinin iptal edilmesiydi28.
Türkiye’nin en fazla çalışana sahip haber ajansının bir ulusal gazetenin aboneliğini iptal etmesi kamu
yayıncılığında tarafsızlık bir kenara, haber alma hakkını doğrudan ihlâl eden bir husus. TRT’nin 2018,
Anadolu Ajansı’nın ise 2019 yılında doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasının ardından kamu
yayıncılığının açık biçimde hükümetin yayın organına dönüştüğü bir süredir farklı mecralarda dile
getiriliyor. Bu örnek de çekincelerin yersiz olmadığının önemli bir kanıtı.
Yurt içinde tarafsızlık tartışmaları süredursun, kamu yayıncılığının hükümetle bağını öne
24 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-cukur-ve-yasak-elma-dizilerine-ceza/1736544
25 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/03/11/rtuk-harekete-gecti-mit-mensuplarinin-kimliklerini-desifre-eden-halk-tvye-ceza
26 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-skandal-talimat-kimi-konuk-alacaginizi-bize-sorun-289484
27 https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/rtukten-koronavirus-yayinlarinda-yasalari-ihlal-edenlere-yaptirim-geldi/1779169
28 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/aa-sozcunun-aboneligini-iptal-etti-5549241/
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d.Kamu yayıncılığı

sürecek somut gelişmeler yurt dışında yaşanıyor. 21 Mart’ta ABD Adalet Bakanlığı, TRT World’ün
Washington’da ofis açması üzerine, kurumdan siyasi kimliği bulunduğu gerekçesiyle lobi faaliyetleri
yapan kurumlar statüsünde kayıt yaptırmasını istedi29. 15 Ocak’ta Mısır’da AA Kahire çalışanı dört kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan çalışanlardan biri sınır dışı edildi, üçü ise serbest bırakıldı30. Mısır
İçişleri Bakanlığı gazetecileri “yalan” ve “olumsuz” bilgi yaydığı gerekçesiyle gözaltına aldığını beyan
etti31. Meydana gelen her iki hadise de basın özgürlüğüne doğrudan saldırı niteliğinde. Uluslararası
basın örgütleri konulara ilişkin eleştirilerini dile getirdi, aynı zamanda Türkiye tarafından diplomatik
temaslar başlatıldı.
Üç aydaki gelişmelerin dışında kamu yayıncılığına dair tartışmalar çoğunlukla seçim yayınları etrafında
şekilleniyor. Kamu kaynaklarıyla yayın hayatını sürdüren TRT ve finansal altyapısı Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı denetiminde olan AA, seçim dönemlerinde kaynakları doğrudan iktidar partisi lehine
kullanmalarıyla ilgili eleştiriye konu oluyor. Son iki seçim döneminde AA’nın sonuç verilerinin kaynağını
ve verileri zamanında paylaşmaması32 ile TRT’nin yayınlarında iktidar partisine TBMM’deki diğer
partilerin toplamının iki katı kadar süre ayırması33 kamu yayıncılığının eşitlik, tarafsızlık ve kamu hizmeti
ilkeleriyle taban tabana zıt düştü. Bu tip gündemin sıcak olduğu dönemlerin dışında da iki kurumun
kamu kaynaklarını kullanımı yıllardır tartışma konusu. Mali kaynakların paylaşılmaması, iktidar partisi
lehine yayınların sürdürülmesi, kurum çalışanlarının siyasi görüşleri nedeniyle mobbing’e uğraması
gibi konulara açıklık getirilmediği sürece 2020 yılında da benzer tartışmalar süreceği görülüyor.

e.Sansür, oto-sansür, şiddet, hedef gösterme, tehdit
Yılın ilk üç ayında sansür, şiddet ve tehdit kapsamında Sputnik Türkiye’den gazetecilerin evlerine
eş zamanlı düzenlenen saldırılar, RTÜK tarafından Barış Pınarı Harekâtı, Libya, Berat Albayrak’ın
Kanal İstanbul bölgesindeki arazileri ve COVID-19 haberleri konusunda “sorumlu yayıncılık” adıyla
öne sürülen tehditler, cezaevlerinde ifade özgürlüğünün kısıtlanması, internet yasaklamaları, HDP’li
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belediyelere atanan kayyumlar hakkındaki haberlere sansür, kültür ve sanat yayınlarına getirilen
yasaklama kararları gibi başlıklar bulunuyor. Bu vakaların günlük olarak izlendiği ÖİB Projesi’nin
raporlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. ÖİB verilerine göre 2020 yılının ilk üç ayında en az 16
erişimi engellenen basın mecrası ve 4 şiddet gören gazeteci bulunuyor.
Doğrudan sansür kapsamında değerlendirilecek internet sitesi ve sosyal medyada URL temelli
engelleme toplam sayılarını ve engellenen siteleri Bilgi Teknolojileri Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu
(BTK) iki yılı aşkın süredir internet sitesinden paylaşmıyor. Ancak mahkeme kararları üzerinden
ölçülebilecek bu veriyle ilgili M4D Projesi çalışmaları devam ediyor. Doğrudan basının sansürlenmesi
anlamında internet engellemelerine ilişkin ilk üç aydaki önemli gelişmelerden birisi Oda TV’en
gazetecilerin tutuklanmasının ardından platformun internet sitesine de erişim engeli getirilmesiydi34.
29 http://media4democracy.org/public/uploads/reports_1992382.pdf
30 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/misir-polisi-aa-kahire-ofisini-basarak-dort-calisani-gozaltina-aldi/1703410
31 https://www.dw.com/tr/m%C4%B1s%C4%B1rdan-aa-bask%C4%B1n%C4%B1yla-ilgili-a%C3%A7%C4%B1klama/a-52019912
32 https://www.dw.com/tr/anadolu-ajans%C4%B1-se%C3%A7im-verilerini-nereden-al%C4%B1yor/a-48169878
33 https://www.evrensel.net/haber/376936/trt-secim-sureci-boyunca-cumhur-ittifaki-lehine-164-saat-yayin-yapti
34 https://www.freewebturkey.com/odatvye-erisim-engeli/
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Hedef gösterme başlığı altında hükümet vakaları ve medyanın medyayı hedef göstermesi şeklinde
iki ana tema mevcut. Bu temalardan ilki, örneği sıklıkla yaşanan bir konu. Hükümet yetkililerinin
açıklamaları çoğu zaman “... basın özgürlüğünün sınırlarını aşıyor” şeklinde bir cümleyle tamamlanıyor.
Ya da haberler “... milli birlik ve beraberliğe” zarar vereceği iddiasıyla eleştiriliyor. TV ve gazete
yayıncılığının doğrudan hükümet yanlısı olduğu açık sermaye gruplarının kontrolünde olduğunu da
düşününce, hükümet tarafından hedef gösterilmek, ulusal medya ve çoğunlukla da sosyal medyada da
hedef gösterilmek anlamına geliyor. Bu da ikinci temaya, yani medyanın medyayı hedef göstermesine
denk düşüyor. 2020 yılının ilk üç ayında hedef gösterme başlığı altında bu açıdan değişen bir durum
yok. Fakat yeni örnekler neredeyse her gün gündeme geliyor. Örneğin, Faruk Bildirici’nin RTÜK
üyeliğinin düşürülmesinin hemen ardından yaptığı başvurunun reddedilmesinden sonra medyanın
bir bölümünde karalama kampanyası başlıyor. Bildirici’nin MİT tırları ve 17-25 Aralık soruşturmaları
kapsamında RTÜK’e ilettiği yayın yasaklarının kaldırılmasına ilişkin dilekçesi “FETÖ terör örgütüne
destek” iddiasıyla ele alınabiliyor35. Ya da Fox TV ve Tele 1 kanallarına RTÜK cezaları gelmeden birkaç
gün önce hükümete yakın Beyaz TV’de bu cezaların geleceğine dair duyuru yapılabiliyor36. Bu ve
benzeri örnekler medyanın bir bölümünün diğeri hakkında karalama, hedef gösterme, sansürletme
girişimleri olarak değerlendirilebilir. Yani basın özgürlüğü ihlallerinin bir bölümünün kışkırtıcısı da
basının kendisidir.
Yukarıda sayılan sansür, hedef gösterme ve tehdit gibi başlıkların doğrudan sonucu da oto-sansür. Basın
özgürlüğünün varlığı ve niteliği hakkında doğru verisine ulaşmanın imkânsız olduğu tek başlık da budur.
Ancak biliniyor ki gazetecilerin büyük bölümü Türkiye’de haber yaparken kendini tehdit altında hissediyor.
Oto-sansürle ilgili M4D Projesi’nin 2020 yılı ikinci çeyreğinde yayınlayacağı anket ile oto-sansür hakkında

3-Medya ekonomİ-polİtİğİ
a.Şeffaf mali politika, yayın ilkeleri, hesap verebilirlik
Mali politikanın ve gelir tablolarının kamuya açık paylaşımı yalnızca basın sektöründe değil Türkiye’deki
ekonomik sektörlerin birçoğunda yapılmıyor. Yine de büyük çaplı medya holdinglerinin yıllık faaliyet
raporları ve çapraz yatırımları sektör hakkında az da olsa veri sunuyor. Medya sektörü pazar payları
Türkiye’de kamuya açık paylaşılan bilgiler kapsamında olmadığı için sahiplik yapısını kapsamlı
şekilde incelemek güç olsa da Media Ownership Monitor girişiminin Türkiye analizine bakıldığında
çapraz medya sahipliğinin önünde ve şeffaflık açısından kapsamlı bir denetim olmadığı görülüyor37 :

35 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/02/17/chpli-eski-rtuk-uyesi-bildirici-feto-icin-seferber-olmus
36 https://www.birgun.net/haber/beyaz-tv-den-al-haberi-rtuk-fox-tv-ve-tele-1-e-cok-agir-cezalar-verecek-284839
37 http://turkey.mom-rsf.org/tr/bulgular/
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gazetecilerin fikirleri alınacak ve bu çeyreğin raporunda konu ayrıntılı olarak ele alınacak.

•

Büyük medya holdingleri yıllık faaliyet raporları dışında reklam ve gelir dağılımlarını herhangi
bir araştırma şirketiyle paylaşmıyor.

•

BİK ve RTÜK kapsamında medyadan sağlanan gelir kapsamında bir veri paylaşılmıyor.

•

Tiraj ve reyting ölçümlerine ulaşma imkânı olsa da özellikle tirajların hangi dağıtım yöntemiyle
sağlandığı, abonelik rakamlarının paylaşımı gibi istatistikler şeffaf biçimde açıklanmıyor.

•

Hesap verebilirliği doğrudan etkileyen bu konulara ek olarak yayın ilkelerine ilişkin de kapsamlı
bir veri yok, zira birçoğu jenerik cümlelerden oluşan bu ilkelerin denetimiyle ilgili herhangi
bir yöntem belirtilmemiş durumda. Okur temsilciliği, ombudsmanlık gibi ilkelerin denetimini
yayınlar ve okur/izleyici üzerinden yapabilecek aktörler de Türkiye’de söz sahibi değil38.

b.Medya sahipliği
M4D Projesi 2019 Yıllık Medya İzleme Raporu’nda belirtilen medya sahiplik yapılarında son üç ayda
herhangi önemli bir değişim yaşanmadı. Medya sahipliğiyle siyasi pozisyon yapısı hâlâ doğrudan
bağlantılı olmaya devam ediyor. M4D Projesi’nin ulusal yayın yapan gazeteler ve TV kanallarını
dikkate alarak yaptığı medya sahipliği endeksinde yaptığı yayınlar, kamu ihaleleri ve siyasilerle ticari
bağ dikkate alındığında medyanın hükümet yanlısı & hükümete muhalif şeklinde ikiye bölündüğü
su götürmez bir gerçek. Bu iddiaya ilişkin değerlendirme çapraz sahiplik yapısı, tirajlar, reytingler,
köşe yazarı sosyal medya etkisi ve internet sitesi tıklamaları göz önüne alınarak yapıldı ve 2020 yılı
başlangıcında durum şu şekilde:
Medya çapraz yatırımların analizini açık kaynak olarak sunan GraphCommons- Mülksüzleştirme
Ağları’na göre altı medya devi en az bir kamu ihalesini kazanmış ve hükümetle yakın olduğu bilinen en az
bir şirketle ortak yatırım gerçekleştirmiş. Dahası medya dağıtım ağında bu gruplardan birisi- Turkuvaz
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Medya Dağıtım A.Ş.- tekel konumunda. Mülksüzleştirme Ağları’nın ayrıntılı analizi için tıklayınız.

38 Yayın ilkelerine ilişkin kapsamlı bir anahtar kelime analizi M4D 2020 Yılı Medya İzleme Raporu kapsamında ele alınacak.
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Grafik-1: Medya şirketleri çapraz yatırım haritası (Kaynak- Mülksüzleştirme Ağları )

Medya sahipliğinin birkaç büyük grubun elinde olduğu Türkiye’de dağıtım ve izleme oranları da doğru
orantılı olarak şekilleniyor. 2020 yılı ilk üç ayının tiraj, reyting, köşe yazarı sosyal medya etkisi ve
internet sitesi istatistikleri şöyle:

En yüksek tiraja sahip 20 gazetenin istatistiklerine bakıldığında, hükümeti destekleyen yayın
politikası / sahiplik yapısı bulunan 16 gazetenin %79,88 (toplam tiraj: 17 milyon 645 bin 380), muhalif
gazetelerin ise %20,12 (toplam tiraj: 4 milyon 444 bin 941) tiraj payına sahip olduğu görülüyor. Bu
anlamda yazılı basında çoğulculuğun önünde daha en baştan engel olduğu açık şekilde ortada.
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Tirajlar

Grafik-2: En yüksek tiraja sahip 20 gazetenin hükümete karşı aldığı konum (Veri kaynağı: gazetetirajlari.
com)

Muhalif
20,12%
4.444.941
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Destekçi
79,88%
17.645.380

Gazetelerin söylemlerinin tektipleşmesi ve medya sahiplerinin sayısının artmasına rağmen bu
şirketlerin çoğunun iktidarla doğrudan ekonomik ilişkiler içerisinde olması, nötr sayılabilecek ana
akım medyanın ortadan kalkmasına sebep oldu. Artık kamplarına siyasi kamplarına ayrılmış bir
yaygın medyadan söz etmek kimse için yeni bir haber değil. Bu rapora konu olan 20 gazetenin
kategorileştirilmesi şu şekilde yapıldı:
Destekçi: Sabah, Hürriyet, Posta, Türkiye, Milliyet, Akşam, Takvim, Yeni Şafak, Yeni Akit, Yeni Asır,
Yeni Birlik, Karar, Aydınlık, Doğru Haber, P. Fotomaç, Fanatik39
Muhalif: Sözcü, Korkusuz, Cumhuriyet, Karar40

39 P. Fotomaç ve Fanatik doğrudan günlük siyasete dönük haber yapmayan spor gazeteleri olsa da sahiplik yapıları nedeniyle bu kategoriye alınmıştır.
40 Karar, önce AK Parti içerisinde muhalefet olan, sonra da kendi partileriyle yola devam eden Ahmet Davutoğlu grubunun açık desteğine haiz olması
sebebiyle bu kategoriye alınmıştır.
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Tirajlar anlamında sahipliğin dışında medya sektörünü 2020 yılı ilk çeyreğinde derinden
etkileyen konu ise koronavirüs salgını. Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11
Mart 2020 tarihiyle birlikte gazete satışlarında %20’nin üzerinde düşüş yaşanmış durumda.
Gazetelerin arasında Sözcü’nün istatistiklerinde yaşanan düşüş ise %30 civarında. Bu durum
gazetenin okur kitlesinde 65 yaş üzeri insanların yoğunlukta olduğuna işaret ediyor, zira
düşüşün bir bölümü de 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı getirildiği döneme rastlıyor.
Grafik-3: COVID-19 salgını sonrası beş gazetenin tirajları (Veri kaynağı: gazetetirajlari.com)

Gazete Tirajları (Top 5)
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241.615

Tiraj (Haftalık)
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HÜRRİYET
212.770
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162.954

150K

TÜRKİYE
135.216

100K

SABAH
200.265
SÖZCÜ
181.941
HÜRRİYET
181.800
POSTA
125.492
TÜRKİYE
122.635

11 Mart 2020
Türkiye'de İlk
Covid-19 Vakası

50K
0K
13 Oca

27 Oca

10 Şub

24 Şub

09 Mar

23 Mar

Hafta [2020]
01/01/2020başından 31/03/2020 tarihine kadar gazetetirajları. Grafikte en çok satan 5 gazete gösterilmiştir.Kırmızı çizgi Türki01/01/2020 başından 31/03/2020 tarihine kadar gazete tirajları. Grafikte en çok satan 5 gazete
ye’deki ilk koronavirüs vakasını göstermektedir. Kaynak: http://gazetetirajlari.com/HaftalikTirajlar.aspx

BİK tarafından gazetelerin dağıtımına ve resmi ilan desteklerine sağlanan acil durum desteği dışında
gazetelerin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için herhangi bir yol mevcut değil. Bu hâliyle 2020 yılı
ikinci çeyreğinin de gazeteler açısından yıkıcı etkiye yol açması ihtimali bulunuyor.

Reytingler
Haber saatini de kapsayacak şekilde prime time reyting payı %5’in üzerinde olan kanallar arasında
ilk sırada FOX TV geliyor. Bu açıdan hükümeti destekleyen & hükümete muhalif karşılaştırmasında
TV yayıncılığı özerk bir konumda bulunuyor. Yine de %5 üzerinde geri kalan televizyonların
tamamı ya hükümeti destekleyen ya da akşam haberleri dışında günlük siyasetle doğrudan
bağı olmayan kanallar. Bu sebeple dağılımı haber kanalları arasında yeniden yapmak mümkün.

17

M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Ocak - Şubat - Mart 2020

gösterilmiştir. Kırmızı çizgi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını göstermektedir.
Kaynak: http://gazetetirajlari.com/HaftalikTirajlar.aspx

Grafik-4: 19:00-24:00 saatleri arası TV reytingleri (Veri kaynağı: Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi- TİAK)
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%1 ,3 4
NTV
%1 ,3 1

360
%0 ,5 7

Prime titimedaki
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Kayn ak: http:
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Kaynak:
http://tiak.com.tr/tablolar

Yılın ilk üç ayında, 19:00-24:00 bandında, haber kanalları arasında reyting payı oranları alfabetik
sırayla şu şekilde; A Haber- 1.75, CNN Türk- 1.77, HABERTÜRK: 1.34, Halk TV: 1.67, NTV: 1.31, TELE1:
0.32, TGRT Haber: 0.78, TRT Haber: 2.52, Ülke TV: 0.33… Bu açıdan bakıldığında doğrudan muhalif
yayın çizgisinde olan kanallar (Halk TV, TELE1) toplam %1,99’luk, geri kalan kanallar ise %9,8’lik paya
sahip. Beş katlık bu fark reyting dağılımının da gazetelere benzer şekilde çoğulculuktan yoksun
olduğunu gösteriyor. Zira açık şekilde muhalif olan kanallardan geriye kalanların çok sesli yayın
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yapmadığı ve bu kanallar arasındaki ayrımın kaybolduğu bir dönemden geçiliyor.

Köşe yazarları sosyal medya etkisi
Gazete tirajları ve TV reytinglerinin holdingleşme, kamu ihalelerine erişim ve iktidar ilişkileriyle doğru
orantılı ilerlediği “Medya sahipliği” bölümünde belirtilen nedenlerle açık şekilde ortaya konuyor. Fakat
hangi gazeteden olursa olsun “kanaat önderi” addedilecek köşe yazarlarına gelince durum biraz
farklı. Medya Cat’in günlük tuttuğu istatistiklere bakınca sosyal medyada en çok paylaşılan köşe
yazarı makalelerinde ilk 10 sıraya Sözcü gazetesinin ve Yılmaz Özdil’in damga vurduğunu görüyoruz.
İstatistiklere günlük olarak yansımasa da BirGün gibi muhalif ve baskı altında yayın hayatına devam
eden gazeteler ve T24 gibi doğrudan internetten yayın yapan mecralar da paylaşım açısından ilk 10’a
giriyor. Aşağıdaki grafikte üç aylık duruma tanık olacağınız bu durum, internetin basın özgürlüğü
açısından iki yönünü gözler önüne seriyor:
•

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

Bu yüzden internet sitelerine ve sosyal medya URL’lerine doğrudan sansür politikası da artarak
devam ediyor.

Bir başka deyişle internet, basın özgürlüğü ile sansür politikalarının mücadele alanı olarak öne çıkıyor.
Tablo-2: Sosyal medyada köşe yazarı en çok paylaşılan internet siteleri listesi (Veri kaynağı: Media Cat Köşe
Yazarları Endeksi)

Köşe Yazarı
Yılmaz Özdil
Uğur Dündar
Arslan Bulut
Murat Muratoğlu
Ahmet Hakan
Emin Çölaşan
Necati Doğru
Soner Yalçın
Murat Ağırel
Çiğdem Toker
Can Ataklı
Nedim Şener
Deniz Zeyrek
Bekir Coşkun
Saygı Öztürk
Rahmi Turan
Emre Kongar
Aytunç Erkin
Mehmed Göktaş
Orhan Uğuroğlu
Süleyman Özışık
Barış Terkoğlu
Null
Fuat Uğur
Ahmet Takan
Ardan Zentürk
Fatih Altaylı
Sedat Ergin
Mustafa Balbay
Abdulkadir Selvi
Kemal Okuyan
Servet Avcı
Mehmet Ali Güller
Hüsnü Mahalli
Ersoy Dede
Selcan Taşçı Hamşioğlu
Abdülaziz Kıranşal
Sinan Meydan
Ümit Zileli
Yavuz Selim Demirağ
Batuhan Çolak
Serpil Yılmaz
Ali Karahasanoğlu
Salih Tuna
Abdurrahman Dilipak
Melih Altınok
Mahmut Övür
Memduh Bayraktaroğlu
Mehmet Faraç
Sultan Uçar

		

Gazete
Sözcü
Sözcü
Yeni Çağ
Sözcü
Hürriyet
Sözcü
Sözcü
Sözcü
Yeni Çağ
Sözcü
Hürriyet
Sözcü
Sözcü
Sözcü
Sözcü
Cumhuriyet
Sözcü
Doğru Haber
Yeni Çağ
Türkiye
Cumhuriyet
T24
Türkiye
Star
Habertürk
Hürriyet
Cumhuriyet
Hürriyet
Sol
Yeni Çağ
Cumhuriyet
Star
Yeni Çağ
Milli Gazete
Sözcü
Yeni Çağ
Yeni Çağ
Sözcü
Yeni Akit
Sabah
Yeni Akit
Sabah
Sabah
Yeni Çağ
Sözcü

1.069.576
360.189
330.899
229.361
218.250
176.069
163.486
156.177
130.943
130.586
125.347
120.047
118.177
103.773
103.551
99.788
98.246
96.338
94.162
92.211
87.451
77.299
71.135
67.941
66.755
66.662
66.558
61.254
60.640
58.929
56.657
54.819
54.344
54.024
52.288
51.910
50.377
50.279
48.044
47.965
44.291
42.544
40.589
36.284
35.040
34.760
33.811
33.618
33.158
33.141

Köşe yazarlarının makalelerinin sosyal medyada paylaşım sayıları. Paylaşımlar Twitter ve Facebook paylaşımlarının günlük
olarak toplanmasıyla derlenmiştir. 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 arasındaki dönem dikkate alınmıştır.
Kaynak: https://mediacat.com/mediacat-kose-yazarlari-endeksi/
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Köşe Yazarı / Gazete / Toplam Paylaşım (Ocak - Mart 2020, Top 50)

Tablo-3: Sosyal medyada en çok paylaşılan köşe yazarları listesi (Veri kaynağı: Media Cat Köşe Yazarları
Endeksi)

Gazete Bazında Köşe Yazıları (Ocak - Mart 2020)
Gazete
Sözcü
Yeni Çağ
Hürriyet
Cumhuriyet
Sabah
Star
Türkiye
Doğru Haber
Sol
Birgün
Habertürk
Odatv
Akşam
Milli Gazete
Karar
Yeni Akit
Aydınlık
T24
Diken
Milliyet
Bianet
Yeni Asya
Yeni Şafak
Evrensel
Posta

3.090.999
979.672
667.681
628.510
329.550
290.588
255.371
253.108
212.836
212.411
196.330
185.837
159.745
157.555
118.098
114.378
109.393
100.520
77.435
38.703
30.120
22.691
2.697
1.918
1.840
1.494

Köşe yazılarının sosyal medya paylaşımları. Gazete bazında listelenmiştir. Paylaşımlar Twitter ve Facebook
paylaşımlarının günlük olarak toplanmasıyla derlenmiştir. 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 arasındaki dönem
dikkate alınmıştır.
Kaynak: https://mediacat.com/mediacat-kose-yazarlari-endeksi/

Facebook ve Twitter verileri kullanılarak ortaya çıkan “Sosyal medyada en çok paylaşılan köşe
yazarları” tablosunda, ilk 20’de 12 Sözcü, üç Yeni Çağ, iki Hürriyet, birer de Cumhuriyet ve Doğru
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Haber yazarı bulunuyor.
Aynı endeks kullanılarak yapılan sıralamada gazetelerin toplam haber paylaşımlarına bakıldığında
ise Sözcü, Cumhuriyet, Sol, BirGün gibi gazetelerin üst sıralarda olduğu, ayrıca T24, Diken, bianet gibi
internet haber mecralarının da sıralamada yer bulduğu görülüyor. Sosyal medyanın muhalif basın için
yeni dolaşım mekânı olduğu son üç ayın verileriyle bakıldığında yadsınamaz bir gerçek.

İnternet sitesi tıklamaları
Güç mücadele alanı olarak tanımladığımız internetin siteler bazında sıralaması da bize basına ilişkin
yeni bir gerçekliği anlatıyor. Örneklem belirleme açısından eleştirilere konu olsa da internet sitesi
tıklamaları üzerinden küresel ve ülke sıralamaları sunan Alexa servisinin tarihsel verilerine göre,
yukarıda sıralaması verilen en yüksek gazete tirajı listesindeki ilk 20 mecra ile alternatif yayın yapan
haber siteleri ve muhalif yazılı basına ait sitelerin bulunduğu aşağıdaki gibi bir sıralama ortaya çıkıyor.
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GAZETE

Küresel SIRALAMA

Hürriyet

357

Sözcü

530

Akşam

546

Milliyet

549

Yeni Akit

561

Yeni Şafak

814

Sabah

920

Karar

2919

Cumhuriyet

3330

Fanatik

3723

Takvim

4820

T24

5191

P. Fotomaç

5395

OdaTV

6691

BirGün

9452

Posta

9487

Gazete Duvar

13668

Türkiye

20143

Evrensel

33538

Yeni Asır

36981

Aydınlık

38993

Artı Gerçek

42655

Doğru Haber

56263

Bianet

60923

Korkusuz

69030

Ahval News

79520

Medyascope

81089

Gazete Karınca

303775

Yeni Birlik

325641

Gazete Pencere

413885

Dokuz8 Haber

501524

Özgürüz Radyo

2809680

Bu sıralamaya ek olarak BBC ve Deutsche Welle, Independent gibi uluslararası yayın yapan
kurumların Türkçe servisleri de Türkiye’de aktif takip edilen mecralar. Ancak bunlardan
bazıları Türkçe servisi için doğrudan Bu sıralamaya ek olarak BBC ve Deutsche Welle,
Independent gibi uluslararası yayın yapan kurumların Türkçe servisleri de Türkiye’de aktif
takip edilen mecralar. Ancak bunlardan bazıları Türkçe servisi için doğrudan internet sitesi
kurmamış ya da doğrudan sosyal medya servisleriyle çalışıyor. Buna ek olarak internet sitesi
bulunmayan, YouTube, Twitter gibi alanlarda yayın yapan birçok haber mecrası da bulunuyor.
Bu konular akılda tutularak yapılan sıralama yine de bize iki önemli sonucu veriyor:
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Tablo-4: İnternet sitesi tıklamaları sonucu elde edilen Alexa küresel sıralaması (Veri kaynağı: https://www.
alexa.com/)

•

Alternatif medya mecraları internetin ana akımı ya da yaygın medyası şeklinde konumlanmaya
başlıyor (bkz. T24, Gazete Duvar vb.) ve gazete tiraj sıralamalarına oldukça yüksek erişim
rakamlarıyla listenin en başından dâhil oluyor.

•

Görüşleri yaygın medya ya da karşıt gruplar tarafından “radikal” kabul edilen BürGün, Evrensel
gibi sol yayıncılığın kalesi konumundaki mecralar ile Yeni Akit gibi İslamcı çizgide yayın yapan
gazeteler de listede kendisine yer buluyor. Bu sonuç da bize internette sansürlenmeye çalışılan
özgürlük ortamının topluma da ayna tutacak şekilde birbirinden farklı uçlardaki görüşlerin
aslında hiç de “radikal” bir konumda olmadığını gösteriyor. Yaygın ulusal medya tarafından
yaratılan “merkez” çizgi internette yerini yavaş yavaş gerçeğe bırakmaya başlıyor.

c. Basın çalışanlarının durumu
Medya sahipliğine dayalı ilişkiler ve finansal verilerin paylaşımının dışında basın çalışanlarının durumu
belki de medya sektörünün tüm çıkmazlarını ele veriyor. Zira basın özgürlüğü yalnızca devletin
sansür uygulamaması veya akreditasyon ile basını sınırlamamasına uğraşmakla sağlanmıyor.
Basın özgürlüğü, insanca yaşam ve çalışma şartlarının sağlanması ile “araştırmacı gazetecilik” gibi
gazeteciliğin özünü oluşturan pratiklerin hayata geçmesi için gerekli maddi olanakları sunmakla
mümkün oluyor.
2020 yılı ilk çeyreğinde sendikalar, haber telifleri ve maaşlar açısından mevzuata veya pratiğe dönük
gündeme oturan herhangi bir gelişme yaşanmadı. 2019 Ekim ayının sonunda Demirören Grubu’nun
Hürriyet’te uyguladığı toplu işten çıkarma sonrası basın çalışanlarının hukuki mücadelesi başladı,
bir yandan da işten çıkarılan sendika üyesi gazeteciler için örgütlü oldukları sendikalar kamuoyu
yaratmak için çaba gösteriyor. Gazetecilerin işe iade davası “delillerin toplanması” ve “tanıklara
tebligat çıkarılması” gerekçeleriyle 17 Nisan 2020’ye ertelendi41. İşten çıkarılan gazetecilerden
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44’ünün TGS üyesi olmaları ve TGS’nin toplu sözleşme yetkisine ulaşmak üzere olması sebepleriyle
işten çıkarmalar sendikasızlaştırma politikası şeklinde yorumlandı42.
Demirören Grubu’na ait CNN Türk’te Yurt Haberler Müdürü Elif Emir Tekel’in 23 Ocak, Görsel
Yönetmen Hakan Durmuş’un 28 Ocak 2020’de işten çıkarılması, aynı zamanda Cumhuriyet
Eğitim Muhabiri Ozan Çepni’nin ve Posta Haber Müdürü Timur Soykan’ın işlerine son verilmesi
de dönemin dikkat çeken gelişmelerindendi43. Ayrıca CNN Türk’ün COVID-19 nedeniyle sahada
çalışan 7 muhabir ve 9 kameramanın binaya girişlerini yasaklaması sosyal hakların ayaklar
altına alındığını gösterdi. 16 basın çalışanı CNN Türk’ün44 İstanbul’daki merkezinin önünde
yer alan bir konteyner içinde çalışmaya itildi ve bunun COVID-19 tedbiri olduğu belirtildi.

41 http://media4democracy.org/public/uploads/reports_3512049.pdf
42 https://www.evrensel.net/haber/398204/sendikalastiklari-icin-hurriyetten-cikarilan-gazetecilerin-davasi-goruldu
43 http://media4democracy.org/reports/
44 https://t24.com.tr/haber/cnn-turk-te-skandal-uygulama-16-calisan-konteynere-hapsedildi-disaridan-haber-bulun-dendi,868010
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Türkiye’de gazetecilerin ekonomik ve sosyal hakları yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi
2020 yılı ilk çeyreğinde de ihlâl ediliyor. 90’larla başlayan basında sendikasızlaştırma, 2002
sonrası AK Parti döneminde de özellikle Anadolu Ajansı örneğinden kendisini gösterdi ve basının
büyük bölümü sendikasız olarak yaşamına devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı 2020 Ocak ayı verilerine göre “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda sendikalılık
oranı %8. Sendikalılık oranının en düşük olduğu işkollarından da olsa son yıllarda son 7 yılda
işkolundaki bu oran % 4,4 arttı. Ocak 2020 istatistiklerine göre, büyükten küçüğe Medya-İş’in
2806, Basın-İş’in 2410, TGS’nin 1345 ve DİSK Basın-İş’in 332 üyesi bulunuyor. İş kolunda kayıtlı
toplam işçi sayısı ise 86,329. Peki sendikal istatistikler daha da geniş çerçevede ne gösteriyor?
Grafik-5: 2003-2020 yılları arasında ‘Basın, yayın ve gazetecilik’ işkolundaki sendika üye sayıları (Veri kaynağı:
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal H izmetler Bakanlığı)
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Kaynak:
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htps:/www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarinuye-sayilari-hakkinda-tebligler/
uye-sayilari-hakkinda-tebligler/

Grafikten de anlaşılabileceği gibi 2009-2013 yılları arasında sendikal istatistikler Bakanlık tarafından
ayrı bir rapor hâlinde paylaşılmamış durumda. Bu süre zarfında Anadolu Ajansı’nın önce sendikadan
“arındırılması” ve birçok çalışana uygulanan mobbing politikaları ve işten atmaların sonrasında AK
Parti hükümetinin kendi sendikal yapısını kurması bilinen bir gerçek. 2012 yılında kurulan Medya-İş
sendikasının bir anda tabloya girişi de bu olaylar dizisinin bir sonucu. Ayrıca 2013 yılında sendika
üyeliğinin de e-devlet üzerinden güncellenmeye başlamasıyla birçok mevcut üyenin üyelikleri “aktif
olmadığı” gerekçesiyle düşürüldü.
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Sendika Üye Sayısı

5K

Basın İş
5.525

Yine de son yıllarda geri kalan sendikaların da üye sayılarındaki artış, gazetecilikte yeni bir
sendikalaşma dalgasının başlayıp gelişmekte olduğunu gösteriyor. Basın özgürlüğü ihlâlleri devam
etse de sendikaların savunuculuk faaliyetleri birçok kazanımla sonuçlanıyor45.

4-Haber üretİmİ ve değerİ
a.Haber üretimi ve araştırmacı gazetecilik
Raporun bu bölümü 2020 yılı ilk üç ayındaki gelişmelerden ziyade “Basın özgürlüğünde yasal
düzenlemeler, devlet & hükümet politikası” ve “Medya ekonomi-politiği” bölümlerinde aktarılan
süreçlerin sonuçlarını içeriyor. Avrupa Komisyonu’nun 2014-2020 genişleme politikası kapsamında
basın özgürlüğünün savunulması için hazırladığı rehbere46

dayanarak hazırlanan bu bölümde

haber üretim sürecindeki aksaklıklar ve araştırmacı gazeteciliğin mevcut açmazlarına dair yorumlar
bulunuyor.
Haber üretimi en basit şekilde aşağıdaki gibi ilerleyen bir süreç:

OLAY(LAR)		
HABER METNİ

VERİ ve KAYNAKLAR
EDİTÖRLÜK SÜRECİ

ARAŞTIRMA

HABER(LER)

Haber üretiminin bu sürecinin Türkiye açısından sorunları şu şekilde değerlendirilebilir:
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•

Veri ve kaynaklar: Bir haberi meydana getirecek verinin paylaşımında birincil kaynak devlettir.
Türkiye’de veri paylaşımında şeffaflık bulunmuyor. Engellenen internet siteleri, onay bekleyen
basın kartı başvuruları, dava kararları47 gibi doğrudan basın özgürlüğü alanını ilgilendiren ve
habere veri sağlayacak birçok veri kamuya açık hâle getirilmiyor. Özellikle Mart ayında COVID-19
salgınının Türkiye’ye gelişiyle bu tartışma üst noktaya ulaştı. Örneğin salgına dair şehir ve ölü
sayısı istatistiklerindeki çelişkiye yol açan açıklamalar İstanbul örneğinde CHP Milletvekili
Veli Ağbaba tarafından dile getirildikten sonra E-Devlet’te Cenaze Bilgileri Sistemi’ne erişim
engellendi48.

•

Veri paylaşımındaki şeffaflık konusunun yanında kaynak sorunu ise hedef gösterme ve karalama

45 Haber telif ödemeleri, maaşlar ve sosyal hakların kullanımına ilişkin M4D Projesi tarafından hazırlanacak anket 2020 ikinci çeyreği raporunda
kullanılmak üzere basın çalışanlarına iletilecek.
46 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/press_corner/elarg-guidelines-for-media-freedom-and-integrity_210214.pdf
47 UYAP’ta 2018’de meydana gelen değişikliklerden sonra avukatlar kendi davalarında dahi bazı dosyalara erişemiyor: https://www.gercekgundem.
com/siyaset/4628/uyap-guncellemeleri-avukatlari-devre-disi-birakiyor
48 https://t24.com.tr/haber/chp-li-agbaba-dun-koronavirus-nedeniyle-olenlerin-sayisi-16-olarak-aciklandi-ama-sadece-istanbul-da-20-olumvar,869523
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kampanyalarında tezahür ediyor. Birçok haber metninde görülebilecek “resmî kaynaklar” ibaresi
dışında kalan yorum ve anlatılar, devlet ve hükümet yanlısı medya aracılığıyla düzenli biçimde
yalanlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2019 yılı Aralık ayında yaptığı “Her şeyi bırakıp
gazetecilik yapmak istiyorum.” şeklindeki ironik açıklaması49 basının “şeytanlaştırılması”nın
en önemli örneklerinden. Bunlar olurken bir yandan da kaynağı veya habere konu olan iddiası
yalanlanmamış bir gazeteciye medyanın kendisi tarafından da saldırıldığını görüyoruz50. Bu
örnekler neredeyse her gün yaşanıyor ve bir yandan “haber servisi” diye adlandırılan hükümet
kaynaklı yayılan verilerle bilgi tekeli elde tutulurken bir yandan da muhalefete yol açacak her
türlü veri ve kaynak çerçeve dışına itiliyor.
•

Araştırma: Araştırmacı gazeteciliğin ilk sözcüğü olan bu süreç, bugünün Türkiye’sinde basın
çalışanlarının iş süreçlerindeki açmazı gözler önüne seriyor. 2019 yılı Ekim ayında Journo
tarafından yayınlanan makalede birçok ünlü gazetecinin belirttiği51 gibi bir muhabirin işi zaten
en başından haberi araştırmak; fakat günde 3-4 haber çıkarmak zorunda olan, herhangi bir
habere gitmesi ve uzun erimli bir araştırma yapması için kurumu tarafından kaynak sağlan(a)
mayan gazetecinin dosya haber üretmesinin imkânı yok. Bu açıdan sosyal medya kaynakların
gazetecilere doğrudan ulaşmasının önünü açsa da bir yandan da gündemin günlük olarak
tüketilip unutulmasına zemin sağlıyor. Aynı zamanda araştırmaya katkı sunacak kaynağın
“terör”, “halkı kin ve nefrete teşvik” gibi oto-sansür uygulamasına yol açacak birçok nedeni
bulunuyor. Bunların tamamını birden boşa çıkaracak büyük kriz yaratan deprem, savaş vb.
gelişmelerde ise sansür konusu gündeme geliyor ve birçok haber editörün masasından dahi
geçemiyor.

•

Haber Metni: Veri, kaynak ve araştırma süreçlerinin ilerletilemediği bir tabloda “haber
metni” sürecinde dil kontrolü yapmanın ötesinde herhangi bir tavsiyede bulunmak mümkün
görünmüyor. Fakat bu konuda da Türkiye açısından geliştirilmesi gereken bir husus haber
yapımında kullanılabilecek yeni araçlar. NewsLab Turkey, Journo, Mülksüzleştirme Ağları
teknikleri gibi alanlarda yayınlar yapıyor. Ancak bu tip tekniklerin öğrenilmesi, yaratılması
konuları da tartışmayı en başa, yani üniversitelerin iletişim fakültelerine götürüyor. Türkiye’deki
üniversitelerde bu tip yeni gazetecilik tekniklerinin öğretilmesi için iyileştirmeler yapılması
gerekiyor. Bunun yanında gazetecilere dönük kapasite geliştirme faaliyetlerinin yoğunlaşması
için uluslararası fon ve desteklerin de alana yönlendirilmesi önemli.

•

Editörlük süreci: Haber metni için geçerli olan yargı editörlük sürecinde de geçerli. Editörlerin
mesleki kapasitesi tartışmasına gelmeden raporun “Sansür, oto-sansür, şiddet, hedef gösterme,
tehdit” bölümünde bahsedilen gelişmeler devlet ve hükümetin çıkmaza düşürecek herhangi
bir haberin başına geleceklere örnek olarak gösterilebilir. Yani editörlük süreci, gazeteciyi
yargı ve ceza süreçlerinden koruma ile gerçeği aktarma arasına sıkışmış bir çelişkide ilerliyor.

49 https://www.birgun.net/haber/soylu-her-seyi-birakip-gazetecilik-yapmak-istiyorum-279792
50 https://www.aksam.com.tr/yazarlar/emin-pazarci/ders/haber-1061326
51 https://journo.com.tr/arastirmaci-gazetecilik-altin-donem
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vb. mecralar gazeteciliğe katkı sunabilecek veri analizi ve görselleştirmesi, hikâye anlatım

b. Dezenformasyon & bilgi tekeli
Bir önceki bölümde aktarılan sürecin ortasında yer alan konulardan biri de dezenformasyon ve bilgi
tekeli. Bu başlığı Türkiye basınının son üç ayından tekil bir örnekle aktarmak durumun vahametini
somut olarak ortaya koyacak:
Libya’ya askerî harekât konusu:
•

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Libya’ya asker gönderilmesini “emperyalist” bir
politika olduğunu söyleyerek 6 Ocak’ta eleştirdi:
https://t24.com.tr/video/libya-asker-gonderme-karari-icin-emperyalist-gondermesi-yapanfatih-portakal-a-sosyal-medyadan-tepki,25597

•

7 Ocak’ta hükümete yakın tüm haber sitelerinde Fatih Portakal’ın “ajanlık”, “Amerikan
emperyalisti” gibi ifadelerle hedef gösterildiği haberler ortaya çıktı. (Bkz. Google arama terimi:
fox tv fatih portakal libya)
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/01/07/iste-fox-sunucusu-fatih-portakalin-libyahazimsizligi-iste-skandallarla-dolu-karnesi52

•

18 Şubat’ta tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya’da Türk gemisinin
vurulduğu iddialarına “... isabetsiz bir atış yapıldı.” şeklinde cevap verdi.
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002181041431019-ibrahim-kalin-idlibgorusmelerinde-cikan-karar-muzakerelerin-devami-yonunde/

•

Aynı saldırıyla ilgili ölüm iddialarının basına yansıması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın “Libya’da birkaç şehidimiz var.” açıklaması 22 Şubat’ta gündeme oturdu.

•

Aynı gün Yeni Çağ Gazetesi yazarları Murat Ağırel ve Batuhan Çolak tarafından dile getirilen
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“Yaşamını yitirenler 1 Albay ve 2 MİT görevlisi” iddiası üzerine iki gazetecinin de sosyal medya
hesapları kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi:
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yenicag-yazarlarina-e-operasyon-269224h.htm
•

Yurt dışı basında ortaya çıkan haberle Libya Ulusal Ordusu’nun “TSK’nın 16 askerini öldürdük.”
açıklaması 24 Şubat’ta gündeme geldi:
http://www.diken.com.tr/libya-ulusal-ordusunun-iddiasi-turkiyeye-bagli-guclerden-16-askerolduruldu/

•

25 Şubat 2020 tarihinde FOX TV muhabirinin Cumhurbaşkanı’na “birkaç şehit” ifadesiyle ilgili
muhalefetin tepkisi olduğunu hatırlatmasına Cumhurbaşkanı “... Fox önce gazete olsun, Fox
önce ciddi bir medya mensubu olsun” şeklinde cevap verdi:
https://www.youtube.com/watch?v=Nvqy3TfM5pg

52 (Bu yazıda sözü edilen haberlerin tamamı hükümet açıklamaları veya tarihsel olarak farklı olaylar öne sürülerek yalanlanıyor.)
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•

Aynı toplantıda Cumhurbaşkanı “...iki tane şehidimiz var.” dedi:
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/recep-tayyip-erdogan-birkac-sehit-ifadelerini-dogruladi269500h.html

•

Libya’da yaşamını yitirenlerin MİT görevlisi olduğunu haberleştiren Odatv Genel Yayın
Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış
Terkoğlu, Odatv Muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik tutuklandı:
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51832975

•

Oda TV internet sitesine bu haberleden ötürü erişim engeli getirildi:
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/odatvye-mit-mensubunun-kimligini-yayimlamaktan-erisimengeli-getirildi/1756801

•

RTÜK MİT mensuplarını kimliğini deşifre etmekten Halk TV’ye ceza verdi:
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-halk-tvye-mit-mensuplarinin-kimliklerini-ifsaetmekten-ceza/1762689

Yukarıda sunulan diziyi tamamen olaylar silsilesi olarak ana başlıklarıyla yeniden yazarsak şöyle bir

•

Libya’ya asker gönderilmesi eleştirildi ve haber yapıldı.

•

Gazeteciler hedef gösterildi. Basın özgürlüğü kısıtlandı.

•

Yaşamını yitiren askerler olduğu iddia edildi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlandı.

•

Cumhurbaşkanlığı tarafından “...birkaç şehidimiz var.” açıklaması yapıldı.

•

Bir basın kuruluşu Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edildi.

•

Kaç askerin veya Türkiye vatandaşının Libya’da yaşamını yitirdiğine dair bir açıklama
yapılmadı.

•

Ölenlerin MİT görevlisi olduğu iddia edildi ve kimlik bilgileri paylaşıldı.

•

Gazeteciler hapse atıldı, basın kuruluşları engellendi ve basın özgürlüğü kısıtlandı.

Bu iki farklı anlatının analize gerek dahi duymadığını görebiliriz, sonuçları ise şöyle:
•

Dezenformasyon, hedef gösterme ve tehdit ile eş zamanlı ilerliyor.

•

Basının bilgi tekelini kırmaya dönük her haber “denemesi” en sert şekilde bastırılıyor.

•

2020 yılının ilk üç ayında da Türkiye’de basın özgürlüğünün genel durumunda da
dezenformasyon ve bilgi tekelinin yansıması hep bu şekilde meydana geliyor.
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tabloya ulaşıyoruz:

5-Savunuculuk
faalİyetlerİ ve
gazetecİlerİn kurduğu
yenİ gİrİşİmler
a.Sendikal çalışmalar
Basın, yayın ve gazetecilik işkolunda faaliyet gösteren 4 sendikadan (Basın-İş, TGS, DİSK Basınİş, Medya-İş). TGS ve DİSK Basın-İş’in 2020 yılı ilk üç ayında da basın özgürlüğüne ilişkin güncel
gelişmeleri yakından takip ettiği ve eylemler ile basın açıklamaları yoluyla düzenli olarak savunuculuk
faaliyeti yürüttüğü görülüyor. Basın-İş ve Medya-İş’in internet sitelerinde yapılan taramada böyle bir
veriye rastlanmıyor.
2020 yılı ilk çeyreğinde dört sendika için de en belirleyici konu “COVID-19 salgınında işçilerin
durumu” olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili sahadaki gazeteciler için alınması gereken önlemler ve
basın çalışanlarına dönük salgın zamanında çalışmak için rehber niteliğinde notlar sendikaların
yayınladıkları arasında. Kamuya açık bu yayınlar kapsamında yalnızca muhabirler ve fikir işçilerine
değil aynı zamanda basın işkolunda fiziksel emek yoğun işlerde çalışanlara da seslenen tek sendika
TGS. Sendikanın matbaa ve basın çalışanları için acil önlem çağrıları salgın döneminde sosyal haklar
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açısından önem taşıyor53.
Sendikaların gündeminde olan bir diğer önemli konu da İnfaz Yasası taslağı54. Sivil toplum örgütleriyle
ortak şekilde cezaevlerine muhalif gazetelerin girişini yasaklayacak ve cezaevinde bulunan
gazetecilerin serbest bırakılmasını engelleyecek taslağın değiştirilmesi için mücadele ediliyor.
Bunun dışında sendikaların gündemi de basın özgürlüğüne saldırıların gündemiyle doğru orantılı olarak
değişiyor. İlk üç ayda Edirne sınır kapısındaki mülteci akınını haberleştiren basın mensuplarının gözaltına
alınması, Libya haberleri başta olmak üzere farklı nedenlerle tutuklanan gazeteciler, basın kartı iptalleri
gibi rapor boyunca aktarılan konular, doğası gereği sendikaların çözüm aradığı başlıklara dönüşüyor.

53 https://tgs.org.tr/matbaa-calisanlari-icin-acil-onlem-cagrisi/, https://tgs.org.tr/haber-pesinde-kosan-gazetecileri-koruyun/
54 https://www.evrensel.net/haber/401305/izmir-gazeteciler-cemiyeti-gazeteciler-de-infaz-yasasindan-yararlansin
https://www.dw.com/tr/sistemli-gazeteci-tutuklamalar%C4%B1n%C4%B1-beraberinde-getirecek/a-53041131
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b.Cemiyet, parti ve diğer STÖ’lerin çalışmaları
Basın alanındaki sivil toplum ve siyasi parti çalışmaları kapsamında 2020 yılı ilk çeyreğinden önemli
notlar şu şekilde:
•

Gazeteciler Cemiyeti’nin “Basın kartlarını basın örgütleri versin” çağrısı diğer örgütlerce de
destek gördü. İstanbul’da TGS çatısında iki toplantı yapıldı. TGS, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş temsilcilerinin
katılımıyla, diğer basın kuruluşlarını da kapsayarak ve Basın Kartı Yönetmeliği’nin değiştirilmesini
de içerecek ortak bir komisyonu oluşturma hazırlıklarına başlandı.

•

İnternet sansürüne karşı savunuculuk faaliyetleri yürütmek amacıyla Free Web Turkey
platformu kuruldu. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) kurduğu platform Ocak
ayında alandaki diğer STÖ’lerle bir araya gelerek projenin amaçlarını anlattı. Free Web Turkey “...
sansürle karşılaşan web siteleri ve gazetecilere sansürle baş etme yolları konusunda rehberlik
etmek, yasal danışmanlık sağlamak ve engellenen web sitelerinin güncel listesi üzerinden veri
tabanı elde edip buna ilişkin kamuoyu oluşturmak” konularında faaliyet gösterecek55.

•

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

•

Sansüre ve Otosansüre Karşı Platform (Susma24) 2019 yılının ifade özgürlüğü izleme raporunu
yayımladı56: Rapor kapsamında sırasıyla medya, sosyal medya, yayıncılık, sinema, tiyatro, müzik
ve görsel sanatlar alanlarında ifade özgürlüğünün bir yıllık karnesi çıkarıldı.
Meclis’te CHP ve HDP milletvekillerinin İnfaz Yasası’nın basın özgürlüğüne ilişkin maddelerinin
değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca 2020 yılı ilk üç ayında milletvekillerinin
TBMM’ye basın özgürlüğü konusunda sunduğu, cevaplanmış 16 yazılı soru önergesi bulunuyor57.
Bu önergeler BİK ilan durdurma cezası alan gazeteler, basın kartı iptalleri, TBMM Basın
Bürosu’nun parlamento muhabirlerine mobbing uygulaması, TÜRKSAT’a ödenmek zorunda
olunan yerel TV payları, yayını kesilen ve kapatılan gazete ile televizyonlar, yasaklamalarla
boğuşan Kürt medyasının durumu ve tutuklu gazeteciler konularında sunulmuş durumda.

•

Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen Bilgisayımsal Propaganda
Araştırma Projesi’nin yayınladığı ve İstanbul Üniversitesi Dijital İletişim Kulübü’nün Türkçe’ye
çevirdiği raporda Türkiye’de yaklaşık 500 kişilik bir sosyal medya ekibinin dezenformasyon

55 https://www.freewebturkey.com/dijital-ozgurluk-icin-internet-sansurune-karsi-platform/
56 http://susma24.com/wp-content/uploads/2019/12/susma_turkiyede_sansur_ve_otosansur_2019_tr.pdf
57 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.sorgu_sonuc?taksim_no=7&kullanici_id=18572262&sonuc_sira=20&bulunan_kayit=179&metin_arama=bas%FDn&icerik_arama=
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•

ve itibarsızlaştırma çalışmaları yürüttüğü belirlendi58. Rapora göre dezenformasyonun ana
kaynağı hükümet ajansları, siyasi partiler ve özellikle sosyal medya fenomeni sınıfına giren
bireysel hesaplar.

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

Birleşmiş Milletler’in beş yılda bir yapılan Evrensel Periyodik İzleme (UPR) toplantısı 2020 yılı
Ocak ayında gerçekleşti. Toplantıya basın özgürlüğü alanında P24 tarafından bir sunum iletildi.
Sunumun ana başlıklar gazetecilere dönük tehditler, keyfî tutuklamalar, siyasileşmiş yargı,
seyahat kısıtlamaları ve sivil ölümlerinden oluşuyor59. UPR ülke raporuna buraya tıklayarak
ulaşabilirsiniz.

•

Avrupa Birliği’nin doğrudan ve alt-hibe programları dışında basın özgürlüğüne dönük sivil toplum
çalışmalarını, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), European Centre for Press and Media Freedom
ve The Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) aracılığıyla destekliyor. Bunun
yanında üye ülke büyükelçiliklerinin Türkiye’de alana farklı destekleri bulunuyor.

•

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, ülkedeki
medya ortamını yakından izliyor ve bu raporda adı geçen 2020 yılının önemli olaylarıyla ilgili
izleme faaliyetlerinde bulunuyor60.

•

IPI’nın Türkiye’de basına dönük dava süreçlerini izlemede iş birliği yaptığı MLSA tarafından
yayınlanmış aylık raporlar bulunuyor61.
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•

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin Türkiye ziyareti sırasında Gazeteciler Cemiyeti Basın
Evi’nde verdiği basın toplantısı da 2020 yılı ilk üç ayının AB açısından öncelikli konularından
birisi. Yapılan açıklamada basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü adına milletvekillerinin
Türkiye’deki temaslarına da değinildi62.

•

IPI, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), TGS, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa
Gazeteciler Federasyonu (EFJ) temsilcilerinden oluşan bir heyet Şubat ayı başında Türkiye’de,
basın özgürlüğünün öne çıkan başlıklarıyla ilgili hem kendi aralarında hem de kamu kurumlarıyla
temaslarda bulundu. Misyon basın özgürlüğünün tesisine ilişkin özellikle BİK’in ilan durdurma
cezalarının kaldırılmasına dönük açıklamalarıyla dikkat çekti63.

58 https://bilgisayimsalpropaganda.com/wp-content/uploads/2020/02/Bilgisay%C4%B1msalPropaganda.pdf
59 https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/turkey/session_35_-_january_2020/4._p24_-_platform_for_independent_journalism_ppt_.
pdf
60 OSCE’nin alandaki açıklamaları için tıklayınız: https://www.osce.org/press-releases?filters=%20im_taxonomy_vid_1%3A%2827%29
61 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/data-and-research/
62 http://www.24saatgazetesi.com/mcallister-amacimiz-ab-turkiye-iliskilerini-pekistirmek/
63 https://www.evrensel.net/haber/396880/ulusal-ve-uluslararasi-basin-orgutlerinden-bike-cagri-ambargoyu-kaldirin
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d.Gazetecilerin bireysel / sendika yoluyla açtığı davalar
İşten çıkarılan birçok gazeteci ya kendi imkânlarıyla ya da üye oldukları sendikalar yoluyla işe iade
davalarına devam ediyor. Aynı zamanda şiddete maruz kalmak, tehdit edilmek, hakarete uğramak,
haksız tutukluluk gibi nedenlerle hem iç hukukta hem de AİHM düzeyine gazetecilerin mücadelesi
devam ediyor. 2020 yılı ilk üç ayında bu alanda doğrudan bir kazanım örneği bulunmuyor. Ancak
Hürriyet’teki işten atmalar nedeniyle toplu olarak açılan işe iade davası henüz bir karara varılmadan
devam ediyor. Davanın bir sonraki duruşması 17 Nisan 2020 tarihinde görülecek.
2020 yılının mart ayında COVID-19 salgınının baş göstermesi yargı yolunu da derinden etkiledi. Birçok
gazetecinin karar bekleyen duruşması ertelendi ve ertelenmeye devam ediyor.
İlk üç ayda alandaki davalarda iki sevindirici haber AYM’den geldi. Wikipedia’nın Türkiye’de
engellenmesinin ifade özgürlüğü ihlâli sayıldığı AYM kararından sonra internet platformu Ocak
ayında yeniden erişilebilir oldu64. 2015 yılından bu yana 62 defa erişime engellenen sendika.
org’un ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine ilişkin başvurusu olumlu sonuçlandı. AİHM’e de
başvurulan dava sonucunda dosya yeniden yargılama için sulh ceza hakimliğine gönderildi65.

e.Gazeteciler tarafından kurulan yeni yayın mecraları
2020 yılı yeni yayın mecraları açısından aktif başlamadı. Fakat yaygın medyada işine son verilmiş
ya da serbest çalışan gazeteciler tarafından çoğunlukla internet temelli kurulan mecralar yayın
hayatlarına devam ediyor. Bunun yanında COVID-19 salgınından sonra habercilik alanındaki birçok
internet sitesi, video, podcast ve canlı yayın temelli yayınlara geçiş yaptı. Okurlarına ulaşmak için web
TV kuran Yeşil Gazete ve online radyosunu yayına alan Podcastkurdî bu örneklerden bazıları.
Bu süre zarfında, gazeteciler tarafından kurulan ve medyada çoğulculuğa katkı sunacak farklı
Bu kapsamda 2020 yılında yayına başlayan sitelerden birisi Gazete Rüzgârlı. Sitede emek, iklim
değişikliği, sağlık, eğitim gibi alanlarda haberler üretiliyor.

64 https://www.freewebturkey.com/aymnin-wikipedia-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-acilmasi-bekleniyor/
65 https://www.freewebturkey.com/aymden-sendika-org-icin-ihlal-karari/
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tematik alanlardan haber siteleri, M4D Projesi İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı ile desteklendi.

6-Değerlendİrme ve
önerİler
2020 ilk çeyreğinde Türkiye’de basın özgürlüğü açısından ilerleme kaydedildiğini söylemek güç
Hatta raporda sıralanan nedenlerle, ilk üç ayın neredeyse her haftasında basın özgürlüğüne saldırılar
olduğu oldukça açık. M4D Projesi konuya ilişkin medya çoğulculuğuna katkı sunacak desteklerinin
yanında Medya İzleme Raporları ile de basının sesi olma ve hak ihlallerini gözler önüne sermeye
devam ediyor. Raporun her bölümünde sıralanan sonuçlara ek olarak proje tarafından hazırlanan
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öneriler listesi şu şekilde:
•

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

•

Hayata geçecek İnfaz Yasası’ndan sansürü ve gazetecilerin cezaevlerinde bırakılmasını
sağlayacak maddelerin çıkarılmasına dönük yasama ve yargı yollarının geliştirilmesi,

•

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

•

Basın kartı dağıtımının hükümet sözcüsü olan bir organ tarafından değil, doğrudan basın
temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon tarafından yapılması,

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Gazetecilik faaliyeti yürüten internet sitelerinin, gazeteciliğin temel ilkesi sayılan objektiflik
çerçevesinde yayın yapabilmesi için sahiplik yapıları ve yönetim ilkelerine dair düzenli bilgi
paylaşımında bulunması,

Bir kısmı uzun vadeli, bir kısmı ise gündeme dönük bu önerilerin takibi yine M4D Projesi Medya İzleme
Raporları kapsamında yapılacak ve konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog geliştirilecektir.
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EK-1: İnfaz Yasası taslağı hakkında hukukİ görüş
Aşağıdaki değerlendirme Av. Gökhan Tekşen tarafından yapılmış olup Gazeteciler Cemiyeti adına
TBMM’de milletvekillerine sunulmuştur:
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifinin 32. Maddesinin Basın Ve İfade Özgürlüğü Yönünden Değerlendirilmesi
Kamuoyunda İnfaz yasası olarak bilinen ve COVİD-19 küresel salgınının cezaevinde bulunan tutuklu
ve hükümlülere yayılmaması adına hız kazandırılan kanun teklifi özellikle hangi suçtan tutuklu veya
hükümlülerin yeni düzenlemeden faydalanıp faydalanamayacağı noktasına odaklanmıştır.
Hiç şüphesiz söz konusu teklif geniş alanlara da sirayet eden bir bütündür ve hazırlayanların infaz
sisteminin yanı sıra, suç ve ceza politikasına bakışını da net bir biçimde ortaya koymaktadır.
Dikkati çekmek istediğim nokta; Teklifin 32. Maddesinde yer alan düzenleme ile 5275 sayılı Kanun’un
62. Maddesinde yer alan düzenlemenin basın özgürlüğü ve haber alma hakkına getirilecek olan ve
“muhalif” olarak adlandırılan basına yönelik yeni kısıtlamalar öngörmesidir.
Teklif; mevcut 62. Maddenin 4. Fıkrasına şu hükmün eklenmesini önermektedir: “… Basın İlan Kurumu
aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul
edilmez. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde
Adalet Bakanlığı yetkilidir.”
Teklif hem basın özgürlüğüne hem de haber alma hakkına açık şekilde aykırıdır. Öncelikle; resmi
ilan ve reklam yayınlama cezası almak ile hükümlü veya tutuklunun okuduğu gazete içeriğine

Basın İlan Kurumu; kuruluş Kanunu ve mevcut sistem göz önünde tutulduğunda üyelerinin 1/3’ü
Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve son dönem uygulamalarından görüldüğü üzere de
Cumhuriyet, Birgün, Evrensel gibi hak temelli gazetecilik yapan kuruluşlara resmi ilan ve reklam yasağı
vererek hem finansal sıkıntıya sokmakta hem de “istenmeyen gazetecilik” uyarısında bulunmaktadır.
Bu haliyle teklif yasalaşırsa; Basın İlan Kurumu’nun basın kuruluşları üzerindeki baskısının
artabileceği ve disipliner tahakküme dönüşebileceği öngörülemez bir gerçeklik değildir.
İnfaz paketinin bütünsel değerlendirmesi dikkate alındığında; kamuoyuna da yansıdığı üzere,
artık Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi son
dönem uygulamaları nedeniyle ifade özgürlüğü ile sıkça çatışan suçlar açısından da hapis cezasının
ertelenmeme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması hallerinde cezaevi yolu açıktır.
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ulaşamaması arasında mantıksal hiçbir bağ yoktur.

Öyleyse; bu teklifle kanun koyucunun amacının toplumsal olarak daha tepkisel karşılanan cinsel
istismar, uyuşturucu ticareti gibi suçluları çıkartıp cezaevlerini boş tutmak olduğu değil; düşünce
suçları olarak bilinen ve ağırlıklı olarak ifade özgürlüğü ihlalleri ile sonuçlanan muhaliflere cezaevi
yolunu açtığı sonucuna ulaşmak endişe ve üzüntüyle gözlemlenmektedir.
Bununla yetinmeyen kanun koyucu irade hem muhaliflere cezaevinde yer açmakta hem de tutuklu
ve/veya hükümlüye fikri yakınlığı-ya da sadece gerçek haber akışını alabileceği basın kuruluşlarından
da izole tutma gayretindedir.
Düşünün; bu teklif yasalaşırsa basit bir gerekçeyle önceden de olduğu gibi Cumhuriyet Gazetesine
Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilan yayımlama yasağı verilmiş olsun. Gazetenin şu an tutuklu
olan yazarı Barış Terkoğlu cezaevinde yazı yazdığı gazeteye ulaşamama yaptırımı ile karşı karşıya
kalacak.
Türkiye’de tutuklu gazeteciliğin kapsamlı bir sorun olduğu da düşünüldüğünde yasa teklifinin ne denli
tehlikeli olduğu daha da açık anlaşılacaktır.
Anayasa Mahkemesi; bireysel başvuru incelemelerinde birçok defa hükümlülerin ifade özgürlüğü
lehinde karar vermişken; yasa koyucu tarafından ihlal kararlarının görmezden gelinerek üstelik
genelleştirerek ifade özgürlüğünü daraltıcı uygulamalara gitmesi hukuk devleti olma iddiası açısından
sakattır.
Sonuç itibariyle; COVİD-19 salgını fırsat bilinerek, hızlıca, tartışmaları başka yere odaklayarak,
özgürlüğü daraltıcı, basın kuruluşları başta olmak üzere; muhalifler açısından da son derece sıkıntılı
ifade özgürlüğünü daraltan ve adeta cezaevlerini muhaliflere açıp THY uygulaması gibi sadece
yandaş basın gazetelerini cezaevine sokup, tek taraflı bir veri akışına sebebiyet verecek nitelikteki
uygulamanın yasal basamağını oluşturma gayretinden süratle dönülmelidir. Aksi halde; vakit
kaybetmeksizin can çekişen ifade ve basın özgürlüğünün korunması için Anayasa Mahkemesi’ne
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iptal davası açılması ilk atılabilecek adımdır. Kapsamlı çözüm ise; tutuksuz yargılamanın esas, hak
ve özgürlüklerin geniş yorumlanmasındaki genel hukuk ilkelerinden sapma gösterilmemesidir.
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EK-2: Tablo ve grafİk verİ setlerİ
Gazete tirajları:
https://drive.google.com/file/d/1F8W8nePIe77GUN5fCG5a5KtXcSuCIzd_/view?usp=sharing

TV reytingleri:
https://drive.google.com/file/d/1EVw8nlpXBsmQuXtYfgwuVOowiK16S7jt/view?usp=sharing

Sosyal medyada paylaşılan köşe yazarları listesi (Top 50)
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https://drive.google.com/file/d/1F3fLZYvO31_wLpSF1lpjbTb57VCbCSQc/view?usp=sharing
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Gazeteciler Cemiyeti
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da gazeteciler
Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal
Akba, Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin
kuruluş amacı, basın organlarındaki gazetecileri
bir araya toplamak, mesleki ve sosyal hakları
geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve
özgürlükleri savunmak olarak belirlendi.
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Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956 yılları
arasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı
yürüten Mekki Sait Esen’in ardından 1956-1957
döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet
Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer
Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler
Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından
bu görevi 1960 yılına kadar Atilla Bartınlıoğlu
üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen,
1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler
Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında
İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında yedi ay
53 gün hapis yatmasının ardından 1962 yılında
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan
Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından
sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres,
Dünya gazetelerinde yazı işleri müdür-lüğü,
yazarlık, başyazarlık ve Genel Yayın Yönetmenliği
yapan Beyhan Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl
boyunca Gazeteciler Sendikası başkanı olarak
görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis
cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler
Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevini
sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de
yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde mesleğe
başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği
ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha
sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak
görev yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde
Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği
görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci”
ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak hizmet
verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet Genel
Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu
üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda
Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi
2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini
de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi
üyeliği ve Denetçiliği görevinde de bulundu.
Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği, Türk
Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği
görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişiyle, daha
açık bir deyimle, çoğulcu demokrasi dönemiyle
yaşıt ve koşut olan Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç
gazeteci üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki
dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı
ve bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin en
eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından
ve sivil toplum örgütlerinden birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu
yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi
ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere
özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler
Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında hak
ettiği yeri aldı.
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Veri Uzmanı

Demokrasi için Medya,
Medya için Demokrasi Projesi
Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Gazeteciler
Cemiyeti tarafından demokrasinin güvencesi
olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür
basının güçlendirilmesi için Ocak 2019’da hayata
geçirildi ve Mart 2022’ye kadar devam edecek.
Projenin genel hedefi: Demokrasinin güvencesi
olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının
güçlendirilmesidir.
Projenin özel hedefleri: Birinci hedef toplumda
çoğulcu ve özgür medyanın toplum tarafından
destek gördüğü ve farkındalığın arttığı
bir zemin oluşturulması,
ikinci hedef ise,
Gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendiği
ve gazetecilerin kendini güvende hissettiği bir
zeminin oluşturulmasıdır.Proje kapsamında
yürütülecek faaliyetler genel hatları ile aşağıdaki
gibidir:
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Proje kapsamında yıllık Basın Özgürlüğü İzleme
Raporları ve üç ayda bir Medya Ortamının
İzlenmesi Raporları yayınlanacaktır. Bu raporlar
üniversitelere, medya kuruluşlarına, devlet
kurumlarına, ilgili tüm sivil toplum örgütlerine,
AB Komisyonlarına, Türkiye’deki AB ülkelerinin
elçiliklerine ve gazetecilere dağıtılacaktır.
Sivil izleme kapsamında veri toplama ve bilgi
ağlarının geliştirilmesi için Türkiye’nin her
bölgesinde durum değerlendirme toplantıları
yapılacaktır.
Toplantılar,
mevcut
ağların
birleştirilmesi, işbirliği fırsatlarının arttırılması,
gözlem kapasitelerinin genişletilmesi ve yerel
medya sivil toplum örgütleri ile gazetecilere ulusal
ve uluslararası konularda görüş alışverişinde
bulunmaları için değerli fırsatlar sunulması
konularında katkı sağlayacaktır. Toplantılar aynı
zamanda, Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü
ile ilgili raporlara içerik sağlanması konusunda
katkıda bulunacaktır.
Proje kapsamında yazılacak yıllık sivil izleme
raporları bulgularına ve yıllık konferanslarda
yayınlanan mütalaa belgelerine dayanarak,
medya ortamının iyileştirilmesi ve ifade
özgürlüğü için kulis faaliyetlerinin yapılması
38

amacıyla Ankara’daki devlet kurumlarına düzenli
ziyaretler yapılacaktır.
Uluslararası
savunuculuk
eylemlerinin
yürütülmesi kapsamında Avrupa Birliği, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ilgili sivil toplum
örgütleriyle ziyaretler düzenlenecek ve program
kapsamında hazırlanan raporlar paylaşılacaktır.
Projenin her yılının sonunda belirlenecek bir
tema ile ulusal bir konferans düzenlenecek olup,
konferanslar sektör temsilcilerine, gazetecilere,
akademisyenlere, gazetecilik öğrencilerine,
program destek programları faydalanıcılarına
açık olacak ve katılımcılar doğrudan davet ve
açık çağrı yoluyla seçilecektir.
Proje kapsamında Türk medyasına uzun vadeli
katkıları veya Türkiye’deki ifade veya basın
özgürlüğüne kendini adayarak yaptığı katkılar,
veya uzun süredir devam eden başarı öyküsünü
takdir etmek için bir gazeteci veya medya
kuruluşuna her yıl “Gazetecilik Mesleği Onur
Ödülü” verilecektir.
Gazeteciler Cemiyeti’nde bir Basın Evi
oluşturulmuştur. Bu Basın Evi, program hedef
grubunun bir araya gelebileceği, stüdyo ve toplantı
salonu ile birlikte bilgisayarlardan, yazılımdan
ve uzmanlık desteğinden faydalanabileceği bir
ortak çalışma alanı içermektedir.
Basın Evi’nde gazetecilere yönelik olarak bir dizi
kapasite geliştirme eğitimleri verilecektir.
Medya alanında faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleriyle işbirliği ile gazetecilerin
kapasitesinin güçlendirilmesi için yerel eğitimler
düzenlenecektir. Bu yerel eğitimler, Gazeteciler
Cemiyeti’nin de işbriliği içerisinde olduğu yerel
gazeteci cemiyetleriyle işbirliği içinde verilecektir.
Sektördeki gazetecilerin dayanışma içerisinde
olabilmeleri, ağ kurabilmeleri ve paylaşım
yapabilmeleri için Basın Evi’nde haftalık olarak
gazeteci buluşmaları gerçekleştirilecektir.

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

+ 90 312 427 15 22

www.media4democracy.org
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.24saatgazetesi.com

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

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