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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
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.
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 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 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 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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Giriş
Bu rapor Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun “Civil Society Facility and Media
Programme” kapsamında finanse ettiği ve Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından yürütülmekte olan “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Programı” (M4D) kapsamında
2019 yılı ikinci dört aylık (Mayıs-Ağustos) dönemi için hazırlanmıştır.
M4D programı 2 Ocak 2019 tarihinde resmen, hazırlıklar ve Basın Evi’nin tamamlanmasıyla da Nisan sonu itibarıyla fiilen başlamış ve Nisan 2022’ye kadar sürecektir. M4D programıyla demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında yıllık basın özgürlüğü izleme raporları ve dört
ayda bir medya ortamının izlenmesi raporları yayınlanacaktır. Bu rapor dönemsel izleme raporlarından ikincisidir.

Genel durum
Türkiye’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı için yeniden seçim kararı alınması ve HDP’li bazı belediye başkanlıklarına kayyum
atamaları 2019 yılı ikinci çeyreğinde ana gündem maddesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta açıkladığı “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi” de basın ve ifade özgürlükleri bakımından bu dönem boyunca tartışıldı.
Siyasi atmosferdeki tablo, Mayıs ayında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP’nin
adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ı geride bıraktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı çerçevesinde şekillendi. YSK’nın “Kamu
görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi” gerekçesiyle
İstanbul için 23 Haziran’da yeniden seçim kararında, tek zarf içindeki dört pusuladan sadece
birisi olan başkanlık oy pusulası sonuçlarını iptal etmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
YSK’nın kararına karşı tepkilerini ve CHP’li İmamoğlu’na desteklerini “Her şey güzel olacak”
etiketiyle Twitter’da paylaşan pek çok sanatçı, vatandaş ve STK temsilcileri iktidar tarafından
adeta hedef gösterildi.
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, İmamoğlu’nu destekleyen sanatçıların yer aldığı bir listeyi “Kayıt” notuyla Twitter’da paylaştı. Safi, listelediği sanatçılarca
ve vatandaşlarca gösterilen tepkiler üzerine hesabını gizledi. Bu olay sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İmamoğlu’nu destekleyen sanatçılara yönelik “Bir taraftan bize
teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. …Bunların hepsi
kayda giriyor” ifadesi dikkat çekti. AKP Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da, söz konusu
sanatçılara Kapadokya’daki sahneye çıkma olanağı vermeyeceklerini açıkladı. Sanatçı Cahit
Berkay da, İmamoğlu’na destek verdiği için Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği
tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” töreninde kendisine ödül verilmesinden vazgeçildiğini öne sürdü.
Mayıs ayında keza 31 Mart Mahalli İdareler Seçimiyle birlikte medya kuruluşlarınca sergilenen “tek yanlılık” sorunu tartışılmaya devam etti. İmamoğlu’nun konuk olduğu “Tarafsız
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Bölge” programının yarıda kesilmesi ve programda görev alan dört kameramanın işten çıkarıldığı iddiası ise söz konusu oldu. CNNTürk, söz konusu kameramanların kendi çalışanları olmadığı yönünde savunma yaparken, Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ise kameramanları işe
alacağını açıkladı. İmamoğlu ise seçim sürecinde sonuçları geç açıklayan ve güvenilmez olmakla eleştirilen Anadolu Ajansı’na karşı seçim için alternatif bir haber merkezi kuracaklarını
duyurdu. Haziran ayında, İstanbul’daki seçim öncesinde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde CHP’li İmamoğlu ile AKP’li Yıldırım’ın ortak yayına çıktı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Küçükkaya’yı yayın öncesi sadece CHP ekibiyle görüşmekle suçlaması ve
“yarın görüntüler yayınlanacak” dedikten sonra söz konusu görüşmeye ilişkin Sabah ile AHaber’in otel içinde çekilmiş kamera görüntülerini yayınlaması tepkiyle karşılandı. Küçükkaya
ise, AKP tarafıyla da yayın öncesi görüştüğünü ve özel alan niteliğindeki görüntüleri servis
ettiği The Marmara Oteli’nden davacı olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Mayıs’ta açıkladığı “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi”
ise, basın ve ifade özgürlükleri ihlallerinde iyileşme boyutuyla tartışıldı. Erdoğan, yasal düzenlemeler olarak hayata geçirileceğini belirttiği belgeyi “AB’ye uyum sürecine bağlılık göstergesi” olarak tanımladı. Reform paketi ile makul-ölçülü süre tutuklama, işkence ve kötü muameleye sıfır toleransın benimsenmesi, adil yargılama hakkı ve adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gibi düzenlemeler yapılacağı belirtildi.
Ayrıca TBMM Başkanlığı’na 21 milletvekili hakkında 33 yeni fezlekenin gönderilmesi
de Mayıs 2019’un önemli gelişmeleri arasında yer aldı.
Haziran ayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden sandık başına gidilmesi ve sonucunda CHP’nin adayı İmamoğlu’nun başkanlığı yeniden kazanması ön plandaydı. Erdoğan’ın açıkladığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi” ise gazetecilere yönelik yargılamalar ve basın kuruluşlarına resmi ilan verilmesi başlıklarında getirdiği değişiklik önerileriyle
tartışıldı. Meslek örgütleri ve özellikle yerel basın kuruluşları, kamu ilan gelirlerinin kesilmesi
durumunda işten çıkarmaların yaşanacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı’na ilan sistemindeki önerilerinde değişiklik yapılması çağrısında bulundu.
Temmuz ayında, ana muhalefet partisi CHP’nin Ankara’nın ardından İstanbul’u aldığı
kesinleştirmesiyle birlikte iktidar partisi AKP’nin iç siyasi durumu ve mali kaynakları tartışması yaşanmaya başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın, yeni bir siyasi parti mesajı
verdiği yazılı açıklamasıyla 8 Temmuz’da kurucu üyesi olduğu AKP’den istifa etmesi dikkat
çekti. Babacan’ın arka planda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğini aldığı öne sürüldü. Öte yandan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” uyarınca resmi ilan gelirlerinde ciddi kayıplar yaşanacak olması yerel basında endişeli bir bekleyişe yol açtı ve İzmir’de yayımlanan
yedi yerel gazete ortak manşetle resmi ilan sıkıntısını protesto etti.
Ağustos ayında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile muhalefet partilerince kazanılmış
belediye başkanlıklarına kayyum atanması ön plandaydı. YSK’nın adaylıkları için sakınca görmediği soruşturmaları gerekçe göstererek İçişleri Bakanlığı’nın HDP’li Diyarbakır, Van ve
Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alması “seçmen iradesi” boyutuyla tartışıldı. Hükümet ise “terör” nedeniyle görevden alma kararını savunurken, bu gelişme pek çok
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kentte protesto edildi. Protesto gösterilerini takip etmeyi amaçlayan gazetecilere yönelik gözaltı
kararları alındı.
Meslek örgütlerince “Gazetecilik suç değildir” görüşüyle haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yürütülen yargılamalara tepki gösterilmesine rağmen gazetecileri hedef
alan tutuklu yargılama süreçleri yılın ikinci çeyreğinde devam etti. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gazeteciler başta olmak üzere vatandaşlar hakkında tutuklama ve hapis cezası
kararları verilmesi de sürdü. Mayıs ve Haziran ayı sonu itibariyle 58’i hükümlü olmak üzere
toplam 140 gazeteci cezaevindeydi. Temmuz ayı sonu itibarıyla hapisteki gazeteci sayısı 59’u
hükümlü ve 75’i gözaltında veya tutuklu olmak üzere toplam 134’e geriledi. Ağustos ayında 15
gazeteci daha gözaltına alındı, bir gazeteci mahkum oldu, beş medya mensubu hakkında dava
açıldı. Böylece yılın ikinci çeyreği sonunda, hapisteki medya mensubu sayısı 60’ı hükümlü ve
99’u gözaltında veya tutuklu olmak üzere 149’a ulaştı.
Mayıs ayında, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ ve Odatv yazarı Sabahattin
Önkibar’ın evlerinin önünde darp edilmeleri; Antalya’da gazeteciler İdris Özyol ve Engin Çevik’in, Adana’da ise Hakan Denizli’nin şiddete maruz kalmaları ve ardından saldırganların ceza
almamaları ise basın ve basın ve ifade özgürlüğü açısından vahim tabloyu gözler önüne serdi.
Gazetecilere yönelik şiddet eylemleri, Gazeteciler Cemiyeti gibi meslek örgütleri ve pek çok
STK tarafından kınandı ve saldırganların serbest bırakılmasının cezasızlık ortamı yaratıp, gazetecilere yönelik saldırıları teşvik edeceği vurgulandı.
Haziran ayında, gazeteci Hayri Demir hakkındaki iddianamede evinden çalınmış bilgisayardaki hafıza kartlarındaki bilgilere yer verilerek suçlamalarda bulunulması göze çarptı. KHK
ile kapatılan Özgür Gündem’in “Nöbetçi Genel Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için tutuklu yargılanan gazeteci Ayşe Düzkan’ın tahliyesi ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle tutuksuz yargılanan gazeteci Canan Coşkun’un beraatına hükmedilmesi ise olumlu gelişmeler olarak not edildi. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in
gözaltı ve tutuklama kararlarının hukuki olmadığına karar vermesi de Haziran’ın önemli yargı
kararlarından biri oldu. Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel
Raportörü David Kaye ise, Türkiye’nin hak ihlalleri konusunda ciddi bir çaba içinde olmadığını
ve özellikle gazetecilere yönelik baskıların devam ettiğini söyleyerek, “terör” kapsamında gazetecilere yönelik suçlamalarla gazetecilik mesleğinin yapılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Haziran’da ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) görev değişiklikleri
ve yeni atamalar eleştirilere yol açtı. RTÜK’ün İstanbul’daki yeni bina inşaatı ve tadilatı da
maddi boyutuyla eleştirilerdeki konu başlıklardan birisiydi.
Temmuz ayında, gazetecilere yönelik yargılama süreçlerinde, Cumhuriyet davası örneğinde olduğu üzere yargıda içtihat birliği sağlanamaması önemli gelişmelerden birisiydi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Cumhuriyet davasında Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat
Sabuncu, Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Güray Öz’ün hakkındaki hapis cezası kararlarına karşı beraat talep edildi. Buna karşın Ahmet Şık, Yunus Emre İper ve Ahmet Kemal Ay-
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doğdu’nun hapis cezalarına onama talebi dikkat çekti. Öte yandan Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’e bir köşe yazısı gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezası verildi.
Özgür Gündem’in Eş Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle Hüseyin Akyol
da üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı gerekçeli davada ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin’in beraatına karar verildi. Ancak beraat kararı almasına rağmen pasaportuna halen el konulduğunu kamuoyuna açıklayan Ahmet Nesin,
Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı. Bu yargılamalar içerisinde Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in avukatlarınca geçmişte açılmış bir
dava nedeniyle verilmiş hapis cezasını çekmek zorunda kalması tartışma yarattı.
Temmuz ayı medya gündemini, uluslararası medya kuruluşlarında görev alan veya bu
kuruluşlara yazılarıyla katkı sağlayan gazetecilerle ilgili SETA raporu önemli ölçüde belirledi.
“Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı 196 sayfalık rapor söz konusu
gazetecileri fişleyen bir çalışma olarak değerlendirildi. Raporda bu kuruluşlarda görev alan
gazetecilere ilişkin bilgiler ve kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar listelendi. SETA ekibinden İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker’in hazırladığı raporda, BBC Türkçe, DW Türkçe, VOA Türkçe, Sputnik Türkiye, Euronews Türkçe, Independent
Türkiye ve CRI Türk’te görevli gazetecilerin ayrıntılı özgeçmiş bilgileri ve sosyal medya paylaşımları listelenerek, “hükümet karşıtı” gibi çıkarımlar yapılması tepki çekti. Raporda uluslararası medya kuruluşlarına, gazeteciler üzerinde denetim kurulması ve hatta kişisel sosyal
medya hesaplarına müdahalede bulunulma çağrısı yapılması, ifade özgürlüğü açısından kabul
edilemez olarak değerlendirildi.
Rapor, Gazeteciler Cemiyeti, DİSK Basın-İş Sendikası, ÇGD, TGC, TGS, Haber-Sen,
TYS, RSF, Gazeteci Dayanışma Ağı yanı sıra siyasi partiler, barolar ve Avrupa Komisyonu’nun
tepkisine yol açtı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Meslektaşlarımızın Türkiye
gelişmelerini dünya kamuoyuna aktarmadaki üstün gayretleri takdir edileceğine, fişlenmeleri
ve hedef gösterilmeleri üzüntü vericidir. Bu utanç verici çalışmayı bir düşünce kuruluşunun
yapması, yayınlaması ayrıca çok düşündürücü ve irkilticidir. Kınıyoruz” sözleriyle endişesini
paylaştı.
Ulusal ve uluslararası tepkilere neden olmasına karşın raporda hedef alınmış gazetecilerden bazılarının iş akitlerine son verilmesi endişeleri arttırdı. Rusya merkezli Sputnik Türkiye,
raporda adı geçen gazetecilerden Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin radyo programını eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapılan söyleşi gerekçesiyle sonlandırdı. Bunun
yanı sıra “Seyr-i Sabah” programı sunucusu gazeteci Zafer Arapkirli de işten çıkartıldı. Sputnik
Türkiye’nin bu işten çıkarma politikası, Rusya’yla yakın ekonomik-askeri ilişkiler çerçevesinde
“SETA raporundaki öneriler yerine getirildi” gibi yorumlara neden oldu. Hükümeti destekleyen
basın organları ise tartışmalı raporu “15 Temmuz darbe girişimi, PKK’nın hendek terörü ve
HDP’li milletvekillerinin tutuklanması, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Yavuz
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Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’nın açılışı ve son olarak Rahip Brunson krizinden sonra yaşanan ekonomik dalgalanma” gibi “hassas olaylarda” yabancı basının “tek sesli
olarak Türkiye karşıtı yayın yaptığının” belgesi olarak gösterdi.

“Benim medyam, benin gazetecim…”
Gazetecilik mesleği açısından 24 Temmuz Basın Bayramı son yıllarda olduğu üzere bu
yıl da eleştirel mesajlarla hatırlandı. Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında olduğu meslek örgütleri bugünkü koşullarda 24 Temmuz’un bayram olarak kutlanamayacağını açıklamalarında
vurguladılar. Bu arada 25 Temmuz 2018’de Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün
(BYEGM) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanması ve ardından görevleri başkanlığa devredilerek lağvedilmesi sonrasında ilk kez Basın Kartı Komisyonu 24 Temmuz 2019’da
kamuoyuna açıklama yapılmadan ve sektöre danışılmaksızın hazırlanan yeni yönetmelik çerçevesinde toplandı. Komisyon’un yeni yapısı sadece hükümete yakın isimlerden oluşturulması
ve medya çalışanlarının çoğunluğunu temsil eden meslek örgütlerinin temsilcilerinin olmaması
nedeniyle meslek örgütleri ve muhalefet partileri tarafından sert tepkiyle karşılandı. Meslek
örgütleri kimin gazeteci olduğuna devletin veya devletin güdümündeki bir komisyonun karar
vermesinin kabul edilemeyeceği açıklamalarında bulundular.
Ağustos ayında, medya kuruluşları ve gazetecileri hedef alan yargılamalara yenileri eklendi. Twitter’da bir dönem ülke siyasetiyle ilgili kulis bilgisi paylaştığı iddiasıyla rekor düzeyde takipçisi olan ve FETÖ’nün yönlendirdiği iddia edilen “Fuat Avni” hesabına ait paylaşımları haberleştirdikleri gerekçesiyle Diken ve T24 haber platformları hakkında “örgüte üye
olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan soruşturma başlatıldı. Aynı paylaşımlar nedeniyle BirGün yöneticilerine de dava açıldı. Bu arada Cumhuriyet davası kapsamında cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmaları için meslek örgütlerince çağrı yapıldı ve Erdoğan’ın
açıkladığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında gazetecilere yönelik tutuksuz yargılama yapılması beklentisi dile getirildi.
Ağustos’ta da daha önceki dönemlerde yaşanan ve cezasız kalan benzeri saldırılar gibi
gazetecileri hedef alan şiddet olayları yaşandı. Bu çerçevede, Mersin’in Tarsus ilçesinde internet haber sitesi Gazetem Barış’ın sahibi Sami Harunlar ile Balıkesir’de kısa süre önce kapanan
Yenigün gazetesinin sahibi Levent Uysal silahlı saldırıya uğradılar.
Ağustas ayında medya sektöründe bir başka önemli gelişme ise, Basın İlan Kurumu’nun
(BİK) 36 kişilik Genel Kurul yapısında 12 kişilik Hükümet Grubu’na yeni isimler atanması
oldu. Yeni BİK Genel Kurulu üyeleri arasında uluslararası medya kuruluşlarında görev alan
gazetecileri hedef gösterdiği için eleştirisi konusu SETA Direktörü ve Raportörü görevindeki
isimler olması tepkilere yol açtı. Erdoğan, bu 12 üyeyi ataması öncesinde BİK Genel Müdürlüğü’ne de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu üyesi ve SETA Koordinatörü Burhanettin Duran’ın kardeşi Rıdvan Duran’ı getirdi.

İşten çıkarmalar
Yılın ikinci çeyreğinde medya sektöründe işten çıkarmalar sorunu da devam etti. Mayıs
ayında, TRT’de spiker, yapımcı, sanatçı gibi kadrolardaki kalifiye 169 personel için “istihdam
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fazlası” olarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna alınmaları kararı tepki çekti. TRT’nin nitelikli personelini görevlerinden uzaklaştırarak iktidara yakın kişileri göreve alacağı öne sürüldü. Ocak ayında da Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün lağvedilmesi üzerine
170 kıdemli personel “istihdam fazlası” olarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna alınmıştı.
Bu arada Karnaval Medya Grup bünyesinde yayın yapan radyolardan 23 kişi işten çıkartıldı.
Haziran ayında, Demirören Medya Grubu başta olmak üzere sektördeki işten çıkarmalar sürdü.
Beşiktaş Spor Kulübü’nün yayın organı olan BJK TV’nin kapatılmasıyla personeli işsiz kaldı.
İngiltere’de yayımlanan The Independent’ın Arapça, Urduca ve Farsça dilleri yanı sıra
Türkçe haber sitesi açma hakkına sahip Media Arabia’nın yeni kurduğu Türkiye’deki ofisinden
16 kişi işten çıkarıldı. Ağustos ayında, Demirören Medya Grubu’nda yeniden yapılanma gerekçesiyle işten çıkarmalar sürdü ve üst düzey yönetimde A Haber kökenli isimlere yer verilmeye başlandı. Hürriyet Dijital İçerik Direktörü Bülent Ayanoğlu, CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz ve DHA’da editör Orhan Sencer işten çıkarıldı. CNN Türk Genel Yayın Yönetmenliğine A Haber Haber Müdürlüğü görevindeki Murat Yancı getirildi. A Haber İstihbarat
Şefi iken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü’ne atanan Kubilay Gülbek ise DHA Genel Müdürü
yapıldı. Bu arada Türk Medya Grubu’nda küçülme kararı alınması dikkat çekti. Grup bünyesindeki Akşam ve 24 TV’nin Ankara bürolarında da çalışan sayısı azaltıldı. Ayrıca son dönemde
maddi sıkıntılar yaşayan ekonomi gazetesi Dünya’nın, eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan
Güldağ’a satıldığı açıklandı.
Yılın ikinci çeyreğine ifade özgürlüğü bağlamında bakıldığında ise, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı akademisyenlere ilişkin de hapis kararları gündemdeki yerini korudu. Bu arada PEN International’ın başı çektiği bazı sivil toplum kuruluşları, Wikipedia’nın
Türkiye’de iki yıldır erişime engelli olmasını eleştirdi. Haziran ayında, Gezi Parkı Davası’nın
başlaması ve iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesi uluslararası
tepkilere yol açan gelişmeydi. İstanbul, İzmir ve Mersin valilikleri ise LGBTİ Onur Haftası’nda
yapılacak etkinlikleri “genel ahlak ve genel sağlık” gerekçesiyle yasakladıklarını duyurdu.
Temmuz ayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturuyor” sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca
fezleke düzenlendi.
Ağustos ayında, siyasetteki kayyum tartışmasıyla birlikte ülke genelinde protesto gösterilerine yasaklamalar getirildi ve bu durum uluslararası alanda tepkiyle karşılandı. AYM’nin
“Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları için aldığı hak ihlali kararı doğrultusunda yerel
mahkemelerce hapis cezaları kararlarında düzeltme yapılması beklenildi. Ancak ay boyunca
mahkemelerce AYM’nin kararına uyum gösterilmemesi insan hakları örgütlerince eleştirildi.

Sansür sorunu devam etti
Özgürlük için Basın (ÖiB) ekibince açık kaynaklardan yapılan derlemelere göre, Ağustos
ayında görülen 37 sansürle birlikte ilk sekiz aydaki sansür veya habere müdahale sayısı 235’e
ulaştı. Yine aynı dönemde hakkında yasal işlem yapılan gazeteci sayısı da 164 oldu. Bu dönemde sulh ceza hakimliklerince toplam 944 haber sitesi ve Twitter paylaşımına erişim engeli
getirildi.
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Figure 1 - Sansür vakaları / Censorship cases

Basın davaları
Basın özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik yargılama süreçleri Nisan-Ağustos döneminde de hız kesmedi. Bu dönem boyunca “terör örgütü üyesi olmasa da terör örgütüne yardım
etmek” veya “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamaları ön planda idi.Mayıs ayında, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ETHA (Etkin Haber Ajansı)
muhabiri Adil Demirci’nin de bulunduğu 23 kişi hakkındaki davada, Ali Karaçay, Engin Sınağ,
Ersin Sedefoğlu ve Gönül Gören’in tahliyesine karar verdi. AYM, Cumhuriyet davasında “yayın politikası değişikliğiyle FETÖ’ye yardım” suçunun işlendiği gerekçesiyle haklarında mahkumiyet kararı verilen Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Bülent Utku’nun bireysel
başvurularını reddetti. AYM, “FETÖ’nün medya yapılanması” davasında iki yıl bir ay hapis
cezası alıp cezası infaz edilen Murat Aksoy’un “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade
özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” karar vererek, 40.000 lira tazminat ödenmesine karar
verdi.

Figure 2 - Birikimli erişim engellemeleri / Cumulative access restrictions
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem’in eş yayın yönetmenleri,
sorumlu yazı işleri müdürü ve 20 yazarının yargılandığı davada “örgüt propagandası” suçlamasıyla yedi kişiye ceza hükmetti. Bu çerçevede, Eren Keskin ve Reyhan Çapan üçer yıl dokuzar
ay, Hüseyin Aykol iki yıl bir ay, Hüseyin Güçlü ve Tahir Temel ise birer yıl altışar ay hapis
cezasına çarptırıldı. Avukat Ayşe Batumlu ve başka bir davadan cezaevinde olan Reyhan Hacıoğlu’na ise birer yıl üçer ay hapis cezası verildi ancak hükümleri ertelendi. Gazeteci-yazar
Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal’e “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla üç ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. İstanbul 36. Ağır Ceza
Mahkemesi, Evrensel’in eski muhabiri Cansu Pişkin’e “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haberi nedeniyle 10 ay hapis cezası verdi. Aydın - Kuşadası’nda gazeteci Mustafa Yayla, sosyal
medya aracılığıyla “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” ettiği iddiasıyla aldığı 11 ay 20 gün
hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nce onandığı için Torbalı Cezaevi’ne girdi.
Öte yandan diğer gazetecilere yönelik suçlamalardan farklı olarak Akit TV Sunucusu Ahmet Keser’e “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan İstanbul Küçükçekmece
4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi.
Hapis cezaları kararları yanı sıra fiilen cezalandırma niteliğine sahip tutuklu yargılama
kararları da Mayıs ayında devam etti. Bu kapsamda, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Nisan
2016’dan beri tutuklu Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ziya Ataman’ın tutukluluk halinin
devamına karar verdi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi de, Jin News muhabiri Kibriye Evren’in tutukluk halinin devamına hükmetti. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi de, “terör örgütü
üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Milliyet’in eski yazarı Mehmet Gündem’in tutukluluk
halinin devamına karar verdi.
Van Erciş’te tutuklu DİHA muhabiri İdris Yılmaz ve Adana’da tutuklu Jin News muhabiri
Filiz Zeyrek hakkında ayrı ayrı “örgüt üyeliği” iddiasıyla yeni davalar açıldı.
Mayıs ayı içerisinde Mezopotamya Ajansı (MA) stajyer muhabiri Barış Polat, yazar Kemal Bozkurt, Medyascope muhabiri Canan Coşkun, MA muhabiri İrfan Tuncçelik, BirGün muhabiri ve gazeteci Faik Bulut, farklı gerekçelerle gözaltına işlemine maruz bırakıldı.
Cumhuriyet davası kapsamında gazeteci Kadri Gürsel, “örgüte üye olmamakla birlikte
bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla verilen iki yıl altı ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerin başlatılması için İstanbul Metris
Cezaevi’ne konuldu işlemler tamamlandıktan sonra tahliye edildi.
Haziran ayında, Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yle kapatılan DİHA’nın Diyarbakır Temsilcisi Kadri Kaya hakkında sekiz ay önce vefat etmiş olmasına rağmen iki yıl bir ay
hapis cezası verdi. Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret”
gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının infazı için Ankara Ayaş Cezaevi’ne konuldu.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Haşim Söylemez’e altı yıl üç ay hapis cezası verdi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’nin muhabirleri Hicran
Urun, Reyhan Hacıoğlu ve İshak Yasul’a “terör örgütüne yardım etmek” suçundan üç yıl 45
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gün hapis cezası verdi. ETHA’ya düzenlenen polis operasyonunda aralarında editör ve muhabirlerin bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı. Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür
Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve
“Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” gerekçesiyle altı yıla kadar hapis istemiyle dava
açtı. Bu arada İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü davasını 4 Eylül’e erteledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), ekonomik tablo ve liranın
değer kaybetmesiyle ilgili haber yapan Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile sosyal medyada görüş açıklayan 36 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia
edildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu ETHA editörü Semiha Şahin ve ajans muhabiri Pınar Gayıp hakkında tahliye kararı verdi.
Temmuz ayındaki medya mensuplarına yönelik adli işlemlerin başında Cumhuriyet davası geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet yazarlarıyla ilgili tebliğnamede, davaya konu dönemde ki Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Akın Atalay, Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yönetim Kurulu Üyesi
ve yazar Hikmet Çetinkaya, yazar Aydın Engin’e verilen hapis cezası kararlarının bozulmasını
ve beraatlarına karar verilmesi istendi. Başsavcılık, bu yöndeki bozma kararlarının Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Güray
Öz’e de sirayet ettirilmesi gerektiğini açıkladı. Başsavcılık, Yunus Emre İper’in üç yıl bir ay
15 gün ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun 10 yıl hapis cezalarının ise onanmasını istedi. HDP
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “örgüte yardım” suçundan aldığı yedi yıl altı ay hapis cezasının bozulması talep edilerek, Şık’ın “örgüt propagandası” ve “devletin kurum ve organlarını
alenen aşağılaması” suçundan yargılanması gerektiğini kaydedildi. İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi, Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’e “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezası verdi.
İstanbul Çağlayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde
tutuklu Özgür Gelecek’in eski Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren’e altı yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
verdi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski
Milliyet yazarı Mehmet Gündem’e, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan altı yıl 10 ay 15 gün
hapis cezasına hükmetti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında üç yıl dokuz ay hapis cezası verilen
gazeteci Hüseyin Aykol, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin bu cezayı onaması üzerine Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Zaman’ın yazı işleri müdürü, tutuklu yargılanan Harun Reşit Çümen’e FETÖ “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yedi buçuk yıl hapis
cezası verdi. Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, Bolu’da gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Gazetecilere yönelik yaptıkları haberler gerekçesiyle terör örgütleriyle ilişkilendirerek
açılan adli dosyalar, Ağustos ayında İnternet haber sitelerini de kapsayarak devam etti. T24 ve
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Diken’e, “Fuat Avni” isimli Twitter hesabına ait paylaşımları haberleştirdikleri gerekçesiyle
“Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul
29. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in yargı muhabiri Seyhan Avşar’ın “Sözcü Savcısı Sabıkalı Çıktı” haberi nedeniyle üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını öngören iddianameyi kabul etti.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Meryem Yıldırım’a Twitter’dan paylaştığı
iki mesaj için “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle iki yıl dört ay üç gün hapis
cezası verdi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, BirGün’ün yöneticilerine 2014-2016 yılları
arasında “Fuat Avni” mahlasıyla kullanılan Twitter hesabından yapılan paylaşımları haberleştirmeleri gerekçe gösterilerek “FETÖ’ye üye olmadan yardım etmek” suçlamasıyla dava açtı.
PİRHA çalışanı Cebrail Arslan Ankara’da, MA Mersin muhabiri Ergin Çağlar Mersin’de,
Evrensel yazarı Ayşegül Tözeren, Özgürlükçü Gelecek muhabiri Taylan Öztaş ile ETHA muhabiri Tunahan Turhan’ın aralarında bulunduğu sekiz kişi İstanbul’da gözaltına alındı.

Cezasızlık
Gazetecilere ve muhalif siyasi kişiliklere yönelik şiddet vakaları ve bunların cezasız kalması şikayetleri 2019’un ikinci dört ayında da adeta rutinleşti. Gazeteciler ve muhalif siyasilere
yönelik şiddet hareketlerinin ya tümden kovuşturmaya bile gerek görülmeksizin üstünün örtülmesi ya da gözaltına alınan saldırganların ifadeleri alındıktan sonra kısa sürede serbest bırakılmaları benzer nefret suçlarının teşvik edilmesi olarak görüldü.

Kamu yayıncılığı
Yılın ilk dört ayında, özellikle 31 Mart yerel seçimleri sırasında, daha önceki seçim dönemlerine kıyaslanmayacak şekilde muhalefet partilerine ve adaylarına yaklaşımıyla tartışma
konusu olan Anadolu Ajansı (AA) 24 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçim
tekrarında bir önemli rakiple karşılaştı. Geçen yıl kapanan ANKA haber ajansı seçim gecesi
yaygın ve etkin habercilik performansıyla hayata geri döndü. 24 Haziran seçimlerinde Mart
seçimlerinde olduğu gibi TRT’deki ekran donması ve “belirtilmemiş kaynaklardan” alınan verilerle YSK’dan önce seçim sonucu açıklanması Mart seçimine göre daha az görüldü.

Tirajlar
2018 yılı Ocak ayında yaygın medya toplam net gazete satışı 2.593.986 iken, 2019 yılı
Ocak ayında bu sayı 2.023.928’e Ağustos 2019’da ise 1.955.010’a geriledi. Bu rakamlar toplam
tiraj gerilemesinin resmi tiraj rakamlarında bile devam ettiğini gösterdi. Yaygın medya tiraj
rakamları değerlendirmesinde birçok gazetenin ücretsiz veya promosyon olarak dağıtıldığı iddialarında gerçek payı olabileceği izlenimi kuvvetlendi.
Ocak 2019’da araştırmaya esas alınan yaygın gazetelerden iktidar yanlısı olanların toplam net satışı 1.698.025, eleştirel gazetelerin tirajı ise 391.598 idi. Nisan ayında ise iktidar yanlısı medyanın tirajı 1.594.357’e, eleştirel medyanın tirajı ise 380.176 oldu. Az da olsa her iki
grupta da tiraj gerilemesi olduğu görüldü. Ağustos tiraj raporunda da benzer bir gelişme yaşandı. İktidar yanlısı gazetelerin toplam net satışı 1.579.723, eleştirel gazetelerin toplam net
satışı ise 375.287.
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Bu tabloda, son sekiz ayda çok küçük oynamalarla iktidar yanlısı gazetelerin toplam gazete satışı içerisindeki payı yüzde 81, eleştirel gazetelerin payının ise yüzde 19 civarında olduğu görüldü.
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Figure 3 - Hükümet yanlısı gazete tirajları / Circulation of pro-government newspapers

2019 yılı Ağustos sonunda iktidar yanlısı gazeteler ile eleştirel gazetelerin net satışları şu
şekilde gerçekleşti:
En yüksek tirajlı iktidar yanlısı gazeteler: Sabah (264.292), Hürriyet (218.173), Posta
(167.929), Türkiye (128.660), Milliyet (125.431), Takvim (104.966), Yeni Şafak (103.103), Güneş (101.860), Akşam (100.971), Star (100.917), Yeni Akit (57.001), Yeni Asır (50.709), Yeni
Birlik (31.721), Doğru Haber (13.131) ve Karar (10.859).
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Figure 4 - Muhalif gazete tirajları / Circulation of critical newspapers
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Hükümet yanlısı medya - Pro-government media

Eleştirel medya / Critical media
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Figure 5 - Hükümet yanlısı ve eleştirel medya oranı / Ratio of pro-government and critical media

Nisan 2019’da ise yaygın medyadaki iktidarı destekleyen gazetelerin tiraj durumu şöyle
idi: Sabah (275.696), Hürriyet (245.625), Posta (158.756), Türkiye (117.518), Milliyet
(125.416), Yeni Şafak (107.230), Güneş (100.333), Takvim (98.373), Star (99.345), Akşam
(101.557), Yeni Akit (57.344), Yeni Asır (49.991), Yeni Birlik (31.811), Doğru Haber (13.708)
ve Karar (11.654).
Bu gazetelerin Aralık 2018 ortalama tirajları ise Sabah (289.897), Hürriyet (271.038),
Posta (188.444), Türkiye (128.958), Milliyet (127.098), Yeni Şafak (111.395), Güneş
(103.792), Takvim (103.454), Star (103.303), Akşam (102.710), Yeni Asır (51.217), Yeni Akit
(51.024), Doğru Haber (22.401) ve Karar (12.192) idi.
Bazı önemli eleştirel gazetelerin Ağustos 2019 tirajları ise şöyle oldu: Sözcü (266.820),
Korkusuz (60.745), Cumhuriyet (32.754) ve Aydınlık (14.968). Nisan 2019’da ise bu gazetelerin
tirajı şöyle idi: Sözcü (266.332), Korkusuz (59.235), Cumhuriyet (34.136) ve Aydınlık (20.473).
Aralık 2018’de ise yine bu gazetelerin ortalama tirajları Sözcü (253.652), Korkusuz (55.204),
Aydınlık (50.304), Cumhuriyet (32.438) şeklinde idi. Böylece, 266 bin civarındaki Ağustos
2019 ortalama tirajıyla Sözcü gazetesi en yüksek tiraja sahip yaygın gazete oldu.

Hapisteki gazeteciler
Birinci dört aydaki durum: Ocak ayı sonu itibarıyla hapiste 94’ü tutuklu, 52’si hükümlü
olmak üzere toplam 146 gazeteci bulunurken, Şubat Ayı sonu itibarıyla cezaevlerinde 51’i hükümlü, 77’si tutuklu olmak üzere toplam 138 gazetecinin yer aldığı, hapisteki gazetecilerle ilgili
raporlara yansıdı.
Mart ayında hapisteki 133 gazetecinin 51’inin hükümlü, 82’sinin ise tutuklu olduğu açıklandı. Nisan sonu itibarıyla ise hapisteki gazeteci sayısı, 57’si hükümlü olmak üzere toplam
140’a tırmandı.
İkinci dört aydaki durum: Mayıs ve Haziran aylarında 58’i hükümlü̈ olmak üzere toplam 140 gazeteci cezaevinde idi. Temmuz ayı sonu itibarıyla ise hapisteki gazeteci sayısının
59’u hükümlü̈ ve 75’i gözaltında veya tutuklu olmak üzere toplam 134’e gerilediği görüldü.
Uzunca bir süredir azalma eğilimindeki hapisteki gazeteci sayısında Ağustos ayında yeniden artış gözlemlendi.
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Figure 6 - Tutuklu ve hükümlü gazeteciler / Detained and convicted journalists (2012-2019)

Ağustos ayında çeşitli protesto eylemleri sırasında 15 gazeteci daha gözaltına alındı, bir
gazeteci mahkum oldu, beş̧ medya mensubu hakkında dava açıldı. Böylece hapisteki medya
mensubu sayısı 60’ı hükümlü ve 89’u gözaltında veya tutuklu olmak üzere 149’a ulaştı.
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Figure 7 - Tutuklu ve hükümlü gazeteciler / Detained and convicted journalists (2019)

Olumlu gelişmeler
Yılın ikinci çeyreğinde gazetecilik mesleği açısından sayıca az olumlu gelişmeler de söz
konusuydu. Mayıs ayında, Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde, Avrupa Gazeteciler Cemiyeti (EJ)
ile birlikte, AB tarafından maddi destek sağlanan AB-Türkiye Medya Köprüleri Projesi’nin
açılış toplantısı yapıldı. Türk ve Avrupalı gazeteciler arasındaki ağın gelişmesini amaçlayan
proje ile gazetecilerin uluslararası politika alanındaki kapasitelerini ve gazetecilik becerilerini
geliştirmeleri, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine katkı sunulması ve gazetecilerin birbirlerine karşı önyargılarını ortadan kaldırılmasının hedeflendi.
Temmuz ayında, AYM’nin ifade özgürlüğü lehine “Barış için Akademisyenler” bildirisi
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imzacıları hakkında verdiği “hak ihlali” kararı ise olumlu bir gelişme olarak not edildi. AYM,
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilen akademisyenlerden 10’unun bireysel başvurusu itibariyle “hak ihlali” yaşandığına karar verdi. Bu kapsamda, akademisyenler Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel de tutuklu bulundukları
cezaevlerinden tahliye edildi.

Gözlemler
Mayıs – Ağustos dönemi boyunca eğitim, değerlendirme ve diğer çalışmalar çerçevesinde
Ankara Basın Evi’nin yanı sıra Ağrı, Bartın, Çanakkale, Erzurum, Giresun, İstanbul ve Yalova
illerinde medya mensupları, kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelerek
yaygın ve yerel basının durumuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesi mümkün oldu.
Ayrıca çeşitli illerden genç gazeteciler, Ankara’da misafir edilerek sektörde yaşadıkları sorunlar dinlendi. Bu arada hak temelli “Sivil Sesler Festivali” gibi etkinliklerin sunulduğu ortak bir
çalışmada, ifade özgürlüğü alanındaki gelişmelere çoğulcu bir bakış imkanı bulundu.
1. Farklı illerde yapılan toplantılarda, girdi maliyetlerindeki artış, tirajlardaki düşüş, reklam gelirlerindeki gerileme ve toplam gelirde çeşitli nedenlerle yaşanan azalma dolayısıyla basılı mecralar yerine sadece dijital mecralarda faaliyetlerin sürdürülmesi, gazeteciliğin ağır basan bir gerçekliği olarak dile getirildi. Piyasanın vahşi koşullarından bağımsız, yaygın ve yerel medyadaki sorunlara ışık tutan özgün haber ve yazıların üretim
ve dağıtımı konusunda internet teknolojisinin özgür bir alanı tesis ettiğini, dolayısıyla
özellikle yereldeki gazeteciler için “çoğulculaştırmayı ve özgürleştirmeyi mümkün kılan bir sığınak” olduğu kanaati Erzurum’daki temaslar sırasında ortaya çıktı. Bu bölgedeki temaslarda, dış finansmanıyla yürütülen yerel medyaya destek programlarının
bahsi geçen “sığınağın” genişlemesi, derinleşmesi ve ileride kalıcı demokratik bir alana
dönüşmesini teşvik etmesi gerektiği vurgulandı. Bu tartışmaya paralel olarak Yalova’da, dijital alandaki gazetecilik açısından özlük hakları dahil olmak üzere hak ve
sorumlulukları belirleyen ve denetleyen yasaların eksikliği ve yetersizliğinin altı çizildi.
Bu kapsamda, internet medyasında görev alan gazetecilerin basın kartı hakkından yoksun kaldığı ifade edildi. Bu yasal boşluğun en vahim sonuçları olarak dijital gazeteciliğin yeterince kapsamlı tanımlanmaması, mesleğin gerektirdiği sorumluluk alınmadan
haberlerin yapılması ve bilgi kirliliğine yol açan, gerçeğe dayanmayan içeriğin yayılması işaret edildi. Farklı illerdeki temaslarda, dijital medyanın olumlu ve olumsuz taraflara dair farkındalığın olduğunu ancak sorunların çözümü için adımların atılmasını
sağlayabilecek kaynak ve imkanların yeterli olmadığı görüşü ortaya çıktı.
2. Medya okur–yazarlığı yetersizliği, yapılan temaslarda ön plana çıkan bir diğer kilit konuydu. Yaygın medyadaki haberlerde görüşlere dayalı ve duygulara hitap eden aynı içeriklerin benzer biçimlerde aktarılması “ulusal düzeyde tekdüzeliği ve sansasyon zihniyeti” yaratması gibi endişeler, Çanakkale’deki eğitim çalışmasında genç gazetecilerce
dile getirildi. Zamanımızın haber okuru, sansasyonel habercilik tarafından şekillendirilirken aynı zamanda bu tür haberciliği talep ederek onun yeniden üretilmesini teşvik
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ediyor. Bunun önüne geçilmesinde haberlerin tüketicilerine medya okur-yazarlığı eğitimi verilmesi önemli bir rol oynayabilir. Giresun’da yereldeki gazetecilerle temaslar
sonucunda, sansasyonel haberciliğin yerel medya üzerindeki olumsuz sonuçlarına ışık
tutuldu. Burada bölge halkı için yerel gazeteciliğin en büyük değerlerinden birisinin
bölgeye has olgu ve gelişmelerin aktarılıyor olması olduğu dile getirildi. Sansasyon haberciliği ise, büyükşehirlerden taşıdığı yerel gelişmelerle ilgisi olmayan sıcak gündemle
bölgesel özgünlüğü bastırıp, metropol yaşam kültüründeki hızlı tüketimi yerele getirmesiyle eleştirildi. Yalova’daki gazeteciler, siyasetin medya alanında baskın unsur olmasıyla haber üretiminde tarafsızlık ve çok seslilik ilkelerinin çok az uygulanabilir olduğundan da bahsetti. Bu tespit itibariyle yaygın medya tarafından her gün yeniden üretilmekte olan “sansasyon zihniyeti” ve tekrarlamalara dayalı sıcak gündemin, baskın
siyaset anlayışını ve taraflılığı yerele nüfuz ettirdiği görüldü.
3. Türkiye’nin farklı illerindeki dernekler gibi gazetecilik meslek örgütleri tarafından eşgüdüm içerisinde hareket edilmemesi sonucunda medya sektörüne yönelik öneriler ve
politikalar konusunda ciddi şekilde tutarsızlıklar önemli bir sorun olarak vurgulandı.
Yalova’daki toplantıda söz alan gazetecilerce bunun meslek örgütleri arasında politika
önerileri üretimini uyumlu hale getirmek amacıyla koordinasyon görevini yürütecek
merkezi bir yapı olmamasından kaynaklandığı işaret edildi. Benzeri görüşler diğer illerdeki temaslarda da mesleki örgütlenme sorunu eksenli tartışmalarda “sendikalaşma eksikliği” gibi başlıklarla birlikte dillendirildi. Yereldeki dernek yapılarında gazete sahibi
kimliğiyle işveren konumundaki gazeteciler ile işçi statüsündeki gazeteciler arasında
ayrışmalar olduğu da kaydedildi. İşveren ile personel statüsündeki gazeteciler arasında
çıkar birlikteliği olmamasından kaynaklı olarak başta özlük hakları olmak üzere gazetecilik mesleğiyle ilgili yasal düzenlemeler gibi konulardaki politika taleplerinde uyumsuzluk çıktığı belirtildi. Bu uyumsuzluk dolayısıyla iktidar ve yetki sahipleri ile yasama
organı TBMM’ye de uzlaşmaya dayalı olmayan hatta bazen birbirine tamamiyle zıt talepler ulaştırıldığı anlatıldı. Bunun da medya alanına ilişkin tabandaki görüşleri ve ihtiyaçları karşılayabilecek, aynı zamanda gazetecileri özlük haklarıyla koruyabilecek ve
böylece kamuoyuna karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayabilecek nitelikte
yasal düzenlemeler hazırlanmaması sonucunu doğurduğu açıklandı. Böylece medya
sektörünü dolayısıyla gazetecilik mesleğini düzenleme ve denetleme iddiasıyla ya sadece belirli siyasi ve maddi çıkarları yansıtan ya da tepeden inmeci yasal mekanizmalar
oluşturulması önemli bir sorun olarak tanımlandı. Bu soruna çözüm bulunması amacıyla
hem mevcut sorunlar hem de gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklar karşısında ulusal ve
yerel düzeylerde birlikte hareket edilmesi şartıyla daha etkin bir mücadele sergilenmesi
gerektiği görüşü şekillendi. Bu çerçevede, meslektaşlar ve meslek örgütleri arasında yerelden merkeze doğru işbirliklerini arttıracak ortak çalışmalara, etkinliklere imza atılması gerektiği de çözüm önerilerinden birisi oldu.

Değerlendirme
Halkın gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması, bir ülkede demokrasiden söz edilebilmesi
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için olmazsa olmaz şartlardan birisidir. Siyasi tartışma özgürlüğü olmaksızın bilinçli tercih yapılamayacağı, bilinçli tercih olmaksızın da demokrasi olamayacağından basın ve ifade özgürlüğü demokratik toplum için vazgeçilmez şarttır.
Halkın bilinçli karar vermesine dayalı çağdaş demokratik toplumlarda, halkın haber alma
hakkı ile basın ve ifade özgürlüğü, yaşama hakkı gibi temel haklardan sayılmaktadır. Günümüzde sosyal medyayı da kapsayacak bir biçimde tanımlanan bu özgürlüğü kullanma hakkı,
hem ulusal hem de uluslararası düzenlemeler ve sözleşmelerle yasal güvence altına alınmıştır.
Buna karşın birçok uluslararası kuruluş tarafından yayınlanan raporlarda Türkiye’nin, bu özgürlük açısından dünya sıralamasında çok gerilerde yer alması esef vericidir.
Basın ve ifade özgürlüğündeki kısıtlamalar, gazetecilik mesleği üzerindeki artan siyasi
veya sermaye baskısı dolayısıyla halkın haber alma hakkını esas alan şekilde habercilik yapılamaması, bu kapsamda başta televizyon ekranları olmak üzere haber portalları, gazete sayfalarının eleştirel olma görevini yerine getirmeye çalışan veya haberleri belli bir siyasi gözlükle
sunmayı, yazmayı reddeden meslektaşlarımıza kapatılması, günümüzdeki en ciddi sorunlar olarak görülmektedir.
Basın ve ifade özgürlüğünü engelleyen yasalar, kararnameler ve akreditasyon uygulaması
duvarlarıyla, temel görevi halka haberi zamanında ve doğru olarak iletmek olan gazetecilerin
görevlerini layıkıyla yerine getirmesi olanaksız kılınmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki mevcut koşullarda halkın haber alma hakkı ciddi şekilde ihlal edilmektedir.
Gazeteciler tarafından halk adına denetim görevinde bulunulduğu ve bu nedenle demokrasilerde latife olarak da olsa medya için “dördüncü kuvvet” denildiği unutulmadan, gazete,
televizyon ve internet mecralarında “muhalif duruş” sergilemekten yana olan medya kuruluşlarına, eleştiri hakkını kullanan entelektüellere ve köşe yazarlarına “tahammül” edilmelidir.
Ne yazık ki Türkiye’de sansür ve oto-sansür örneklerinde de artış yaşanmaktadır. Zaten
büyük çoğunluğu patronaj bakımından iktidar politikalarına “uyum sağlayan” Türk medya sektöründe, gelişmelere eleştirel gözlükle bakabilen ve sayıları giderek azalan medya kuruluşları
ise, ötekileştirme, suçlama, baskılama gibi yöntemlerle susturulmaya çalışılmaktadır. Farklı
olanlara, azınlık görüşlerine, eleştirilere kendi ifade etme olanağı tanıyan çok sesliliğin eksik
olduğu bir medya ikliminde demokrasinin yeşermesi, idamesi mümkün olmayacaktır.
Gazetecilik mesleğini hedef alan günümüzdeki adli süreçlere bakıldığında, Türkiye’nin
“terör” ve “terör örgütü üyeliği” tanımını gözden geçirmesinde yarar bulunmaktadır. Özellikle
“şiddeti teşvik etmek” veya “terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütünün hedeflerini
gerçekleştirmeye yardımcı olmak” gibi suçlamaların geniş kapsamlı ve muğlak olması, bu ifadelerle neyin kastedildiği dolayısıyla hangi koşullarda gazetecilik yapılabileceği, mevcut yargı
penceresinden neyin, ne zaman haber olarak kabul edileceğini veya edilmeyeceğinin tam olarak
anlaşılmasına imkân vermemektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin “terör” başlığı altında gazetecilik
mesleğini zan altında bırakmakta olan tüm yargılama süreçlerine karşı gazetecilik esasına uygun, basın ve ifade özgürlüğünden yana yasal tanımlamalar getirilmesi önerisi gündemdeki yerini korumaktadır. Ülke ve yurttaş güvenliğini sağlamakla görevli hükümetler tarafından terörü
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ve şiddeti teşviki kısıtlaması anlaşılabilir bir gereklilik olarak görülmektedir. Ancak Türkiye’de, “terörü ve şiddeti teşvik etmek” ile tam olarak neyin kastedildiği net bir şekilde ortaya
konulamamaktır. Dolayısıyla uygulanan kısıtlamaların şiddeti teşvik ile bağlantılı olmaktan ziyade gazetecilik ve kamunun bilgilendirilmesi ile ve hatta iktidara yönelik eleştirilerin susturulması çabasıyla bağlantılı olduğu sıklıkla uluslararası raporlarda yer almaktadır.
Cezaevlerindeki gazeteci sayısında 2018 ortasından bu yana düşme eğilimi görülmesine
rağmen Ağustos 2019 ayı sonu itibarıyla tutuklu ve hükümlü olarak 140 gazetecinin hapiste
olması ile yurt dışında kaçak statüsünde çok sayıda gazeteci bulunması hem ülke itibarını zedelemekte hem de gelecek açısından kaygı verici bir durum oluşturmaktadır. Gazetecilerin sadece yazdıklarından, söylediklerinden, çizdiklerinden veya konuştuklarından dolayı, daha da
kötüsü günümüzde veya çalışma hayatının bir döneminde çalıştığı medya şirketi isminden dolayı yaftalanmaları, “terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör örgütünün hedeflerini gerçekleştirmesine yardım etmek” iddiasıyla açılan soruşturmalar çerçevesinde hapse atılmaları üzücü
ve kabul edilemez gelişmelerdir.
Terörle Mücadele Yasası başta olmak üzere yasal mevzuattaki basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına cevaz veren maddeler, ülkedeki özgürlük iklimini olumsuz yönde etkilemektedir. “Yargı reformu” başlığı altında yürütülen çalışmalarına rağmen, 2019’un ilk sekiz
ayında da gazetecilere yönelik yeni soruşturmalar başlatıldığı, ilave davalar açıldığı ve bu arada
gazetecilere yönelik hemen tüm davalardaki tutuksuz yargılanma taleplerinin reddedildiği dikkate alındığında, basın özgürlüğü açısından uluslararası raporlarda ağır eleştirilerle karşılaşılmasının nedenleri ortaya çıkmaktadır. Uluslararası kamuoyunda Türkiye, hapisteki gazeteci sayısıyla dünya lideri olmaya devam etmektedir. Freedom House’un yayınladığı 2019 raporunda
da Türkiye 2018’de olduğu gibi ikinci kez “özgür olmayan” ülkeler arasında gösterilmiştir.
Türkiye, 2018 yılında 32 puanla listenin sonlarında ‘özgür olmayan’ ülke kategorisinde yer
alırken, 2019’da 31 puana gerilemiştir.
Hukuk devleti çerçevesinde masumiyet karinesi uyarınca tutuksuz yargılamanın esas, tutuklu yargılamanın ise istisna olduğu ilkesi çerçevesinde ve gazeteciliğin suç olmadığı kanısıyla
hapisteki tüm gazetecilerin bir an önce salıverilmeleri, tutuksuz yargılanmaları ve beraat ettirilmeleri arzu edilmektedir.
Bölgesel ve küresel gelişmeler ülkemizi, tarihinin en ağır ve karmaşık sorunlarıyla karşı
karşıya getirmiş durumda görünmektedir. Kronik sorunlarına ek olarak sınır ötesi savaş ve terör
tehdidinin yarattığı güvenlik endişeleri ile sayısı dört milyona yaklaşan mülteciler ülkemize ve
ulusumuza ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Böyle bir ortamda medyanın önemli bir bölümünün olan
bitene karşı duyarsızlığı dikkat çekicidir. Çoğunluğu yeknesak, tek sesli ve hükümet destekçisi
görünümündeki basın, bugün demokrasinin gerektirdiği çoğulculuktan uzak bir medya ortamı
yaratıyor. Ancak sınırlı sayıdaki yayın organı “Özgür basın olmadan özgür toplum olamayacağı” inancıyla ifade ve basın özgürlüğünü savunmaya çalışıyor.
Çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, herkesin kanun önünde eşitliği, ifade ve basın özgürlüğü, şeffaflık ve hesap verilebilirlik çağdaş toplumların, demokrasinin temel direkleri kabul
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edilmektedir. Bu nitelikler, demokratik yönetimin ve toplumun çağdaşlık seviyesinin ön koşulları olduğu kadar yaşam kalitesi ve yurttaşlık bilincinin de ölçüleridir.
Medya örgütlerince tutuklu ve hükümlü gazetecilerle dayanışma içerisinde olunmasının
sorunların aşılmasına katkıda bulunacağı açıktır. Kimin gazeteci olduğu ya da kabul edileceği
tartışmasını bir kenara bırakarak, fikirlerine katılmasak da, yazdıklarını okumasak da hayatını
habercilik, yazarlık ile kazanan tüm medya mensuplarının hiçbir ayrıma tabi olmadan gazeteci
sayılması gerekmektedir. Uluslararası tanımlama ve algı bu yöndedir. Basın kartı ve hatta sürekli basın kartı iptal edilerek veya “gazeteci değildir” beyanatlarıyla değişik bir resim çizmeye
ve hapishanelerdeki tüm gazetecileri “terörist”, “hırsız” ve hatta “tecavüzcü” gibi göstermeye
çalışmak hoş ve doğru değildir.
İfade ve basın özgürlüğü, çağdaş demokrasilerde sadece herkesin hoşuna gidecek övgülerin söylenmesi ve iktidarda olanların taparcasına takdir edilmesini değil bilhassa kamu yararına, toplum adına siyasi iktidara eleştirel ve denetleyici bir görüş açısına sahip olunmasını gerektirir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) birçok kararında Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ifade ve basın özgürlüğünün “sadece lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenmeye değmez görülen ‘haber’ ve ‘düşünceler’ için değil ama Devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen, onları rahatsız eden
haber ve düşünceler için de” uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Mahkeme, bu görüşünün gerekçesi olarak toplumun, devletin genelinin aksine ve eleştirel görüş ve haberlerin “çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleri” olduğunu “bunlar olmaksızın demokratik
toplum” olamayacağını kaydetmektedir.
Kabul edilmelidir ki, gerek AİHS ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi, gerekse de uluslararası hukuk ısrarla hak ve özgürlüklerin kullanılmasında, cins, ırk, renk, dil, din,
siyasal veya başka bir inanç, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma,
mülkiyet, doğum veya başka bir statü gibi herhangi bir nedenle ayrım yapılamayacağına hükmetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası hukukun yerel hukukla çelişmesi
durumunda uluslararası hukukun geçerli olduğunu kabul ettiğine göre, bu kurallar bizim için
de anayasadan da önce gelen hükümler değerindedir.
ÖiB’in birçok raporunda vurgulandığı gibi kamu gücü ve imkanları kullanılarak medya
kuruluşlarının el değiştirmesinin yanı sıra medya kuruluşlarının doğrudan kontrol altına alınması, çok sayıda gazetecinin göz altına alınması yanı sıra çeşitli kovuşturmalara özne olması,
hapisteki gazeteci sayısıyla dünya lideri ülke durumuna gelinmesi sansürün ve oto-sansürün
tırmanması sonucunu doğurmuştur. Aynı şekilde RTÜK, Basın İlan Kurumu ve sair üst kurullar
tarafından siyasi iktidar hedeflerine uygun bir şekilde medya kuruluşları ve sosyal medya üzerinde kullanılan yaptırımlar gücü, özgürlük alanını daraltmaya devam etmektedir.
Birçok araştırmada, kamu bağlantılı şirket reklam ücretleri ve Basın İlan Kurumu ilanları
vasıtasıyla medya kuruluşlarının bilhassa yerel düzeyde siyasi erkin kontrolü altına alındığı ortaya serilmektedir. Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu birçok medya kuruluşunun ve örgütünün, siyasi iktidarın denetim, vergi cezaları ve idari yaptırımlarla “disipline edilmeye” çalışılması da son dönemin rutin uygulaması haline gelmiştir.
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Türk basınının en önemli sorunlarından birinin de medya sahipliği olduğu görülmektedir.
Medya dışındaki işkollarında faaliyetleri bulunan işverenlerin siyasi iktidarla kurdukları ihale
ve benzeri ilişkiler sektörü ve basın özgürlüğünü ciddi şekilde etkilemektedir.
Gazeteciler Cemiyeti’nin raporlarıyla altını çizdiği bir diğer gerçek de Türk basınının en
temel sorunlarından biri sendikasızlaştırma politikası dolayısıyla gazetecilerin fiili olarak sendikasız ve örgütsüz olmasıdır. İş güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun
ve ev kirası, çocuğunun okul giderleri, diğer ödeme taksitleri sarmalında her türlü baskıya açık
hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, özgür gazeteciliğe de sahip çıkılamaz. Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında haberlerle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, iş güvencesine ve örgütlerine sahip çıkmalı, siyasetin ve siyasetçilerin
karalama ve suçlama kampanyalarına muhatap olmamalı, işverenin insafına terk edilmemelidir.

Figure 8 - Türk medyasında sendikalaşma / Unionization in Turkish media (2019 rakamları Ağustos itibarıyladır. 2019
figures are as of end of August - Kaynak/Source: TGS)

Sonuç
Ana hatlarıyla Cemiyet raporları kapsamında belirtilmeye çalışılmış sorunların aşılabilmesi ancak ulusal birlik ve bütünlüğü ayrımcılıktan, ötekileştirmekten kaçınarak korunmasıyla
mümkündür.
Türkiye’nin ilk ve en büyük meslek örgütlerinden biri olan Gazeteciler Cemiyeti, kurulduğu 1946 yılından bu yana sorumluluklarının bilinci içinde başta ifade ve basın özgürlüğü
olmak üzere gazetecilik ve gazetecilerin sorunlarının çözümü için meslek mensupları arasında
birlik ve dayanışma oluşturmaya zor ve sıkıntılı günleri birlikte aşmak için çaba gösterilmesine
zemin oluşturmaya çalışmaktadır.
Cemiyetimiz, ifade ve basın özgürlüğünün ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük sorunlarının aşılabilmesinin en büyük güvencesi olduğu inancındadır. Düşüncelerin özgürce ifade
edilebildiği ortam ulusal direnci ve sorunlarını aşma gücünü arttıracaktır.
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
AB: Avrupa Birliği
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu
AEJ: Association of European Journalists (Avrupalı
Gazeteciler Derneği)
AFP: Agence France Presse
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AI: Amnesty International veya Amnesty (Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
AP ajansı: Associated Press
AP: Avrupa Parlamentosu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazetecileri
Koruma Komitesi)
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan
Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sos-yal Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği

ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ETHA: Etkin Haber Ajansı
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu
FNST: Friedrich Naumann Foundation (Özgürlük
için Friedrich Naumann Vakfı)
GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi
HDK: Halkların Demokratik Kongresi
HDP: Halkların Demokratik Partisi
HKP: Halkın Kurtuluş Partisi
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme
Örgütü)
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
IFJ: International Federation of Journalists (Uluslararası Gazeteciler Federasyonu)
ILO: International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
İHA: İhlas Haber Ajansı
İHD: İnsan Hakları Derneği
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
ITUC: International Trade Union Confederation
(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu)
IPI: International Press Institute (Uluslararası Basın
Enstitüsü)
IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
IWMF: International Women's Media Foundation
(Uluslararası Kadınların Medya Vakfı)
KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği)
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KRT: Kültür TV
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transsek-süel,
İntersex
M4D:Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi
MA: Mezopotamya Ajansı
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MAZLUMDER: Mazlumlar için Dayanışma Derneği
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MGK: Milli Güvenlik Kurulu
MHP: Milliyetçi Hareket Partisi
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı
NATO: North Atlantic Treaty Organization (Kuzey
Atlantik Anlaşma Örgütü)
NPC: National Press Club (Ulusal Basın Kulübü)
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum Enstitüsü)
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
OHAL: Olağanüstü Hal
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu
ÖİB: Özgürlük için Basın
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ONO: Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (Uluslararası Haber Ombuds-manları Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (Uluslararası
Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Birlik
Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için
Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-liği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TUGADER: Tuzla Gazeteciler Derneği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
VakfI
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
UNESCO: United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
VP: Vatan Partisi
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ)
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Birlikleri)

