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Hakkımızda
“Özgürlük için Basın” projesi 1 Ocak 2014 tarihinde ifade
ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmak, karar alma
süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil toplum yapısının
kapasitesini artırmak ve böylece demokrasi, insan hakları ve
hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına
katılan daha dinamik bir sivil toplum yaratma amacı ve Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün programı mali desteğiyle
Gazeteciler Cemiyeti tarafından uygulamaya sokulmuştur.
Proje kapsamında gazetecilerden, avukatlardan, STK
çalışanlarından, akademisyenlerden oluşan, medyanın
bağımsızlığına, insan hakları, sosyal içerme, ifade özgürlüğü,
demokratikleşme konularına öncelik veren, Avrupa Birliği’nin
temel değerlerine bağlı bir “İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği Ulusal
Daimi Komitesi” kurulmuştur. Daimi Komite, bir ulusal ve yedi
bölgesel komiteden oluşmaktadır. İfade ve basın özgürlüğü
ihlalleriyle ilgili ihtiyaç durumlarında komitelerin avukat
üyeleri ihlal bildirimleri için gerekli durumlarda ücretsiz hukuki
danışmanlık hizmeti vermişlerdir. Gerek medya taraması ve
doğrudan başvurular yoluyla tespit edilen, gerekse ücretsiz
0800 314 00 30 numaralı telefon numarasından ve internet
sitesinden ihlal bildirimleri kayda alınmış ve İfade Özgürlüğü
ve Basın Etiği Daimi Komitesi tarafından Türkiye’de basın ve
ifade özgürlüğü konusundaki son durumu özetleyen raporlar
hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu raporlar yasa
yapıcılar ile de paylaşılmış ayrıca düzenli olarak proje internet
sitesi www.pressforfreedom.org adresinde yayımlanmıştır.
İletişim fakülteleri dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle
de toplantılarda bir araya gelinmiş, hem raporlar üzerine fikir
alış-verişi sağlanmış hem de ülkedeki ifade ve basın özgürlüğü
iklimi konusunda sohbetler edilmiştir.
Proje kapsamında gerek Ankara’da gerekse yedi bölgesel
komitenin bulundukları illerde bölgesel katılımlı mesleki etik;
basın ve ifade özgürlüğü; yazılı, elektronik ve görsel-işitsel
medya ve karşılaşılan tehlikeler; sosyal medya; sosyal güvenlik
eğitimi; zaman yönetimi eğitimi olmak üzere mesleki eğitimler
verilmiştir. Yine Ankara’da ve yedi bölgede basın mensuplarıyla
toplantılar düzenleyip sektörel sıkıntılar irdelenmiştir.
Gazeteciler Cemiyeti
Özgürlük için Basın Proje Ofisi
Telefon :
+90 (312) 427 15 22
Faks
:
+90 (312) 468 23 84
E-Posta :
education@pressforfreedom.org
			
info@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi :
www.pressforfreedom.org
			
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
Hak İhlali Bildirim Hattı : 0800 314 00 30
Adres: 		
Çevre Sk. No:35 Çankaya, Ankara
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Sunuş
Özgürlük için basın, basın için özgürlük şarttır. Basın ve ifade özgürlüğü
demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın
haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Bu hak günümüzde
sosyal medyayı da kapsayacak bir biçimde genişlemiştir.
Halkın gerek demokrasinin gereği olarak yönetime katılımı, gerekse bu
katılımın gereği bilinçli tercih yapabilmesi ancak haber alma hakkının, basın ve
ifade özgürlüğünün düzgün uygulanmasıyla sağlanabilir. Bu hakkın anayasal
güvenceye alınması bundandır. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye’nin,
dünya sıralamasında çok gerilerde bulunması esef vericidir. Bu durum, ülkemizde bu
konuda acil iyileştirmeler yapılması gerektiğinin açık bir göstergesiyken gelişmeler
maalesef durumun daha da kötüye gitmekte olduğuna işaret etmektedir.
Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2014 yılı başından bu yana Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu “Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı” desteğiyle
yürütülmekte olan “Özgürlük için Basın Projesi” ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir
platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil toplum
yapısının kapasitesini artırmayı ve böylece demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha dinamik bir sivil
toplum yaratmayı amaçlamaktadır.
İfade özgürlüğü ve özgür basın, çağdaş, katılımcı, çoğulcu
demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Halkın haber alma hakkı, ülkenin
geleceğini oyuyla şekillendirmesi beklenen halka doğru karar verebilme,
Ağır kutuplaşma
doğru tercihlerde bulunabilme imkânları sunabilmesi açısından
altında ülke
demokrasilerin temel güvencesidir. İfade ve basın özgürlüğünün
gündemine bir anda
kısıtlanması, gazetecilerin siyasi veya sermaye baskısıyla görevlerini gelen ve demokrasiye,
özgürce yapabilme imkânından mahrum bırakılması, sayfaların, insan haklarına, ifade
ekranların, haber portalları ile sair platformların eleştiri hakkını
ve basın özgürlüğüne
kullanan veya haberleri belli bir siyasi gözlükle kullanmayı reddeden
çıkacak faturası
meslektaşlarımıza kapatılması, günümüzün en ciddi sorunlarındandır.
üzerinde yeterince
Çağdaş demokrasinin temel direklerinden olan ifade ve basın
durulmayan yeni
özgürlüğünün uygulanmasına engel yasalar, kararnameler ve
kanunlar Türk
akreditasyon duvarlarıyla, temel görevi halka haberi zamanında ve doğru
basını üzerinde ilave
olarak iletmek olan gazetecinin görevini layıkıyla yerine getirmesini
baskı oluşturma
olanaksız kılınmakta, dolayısıyla da halkın haber alma hakkı ihlal
potansiyeline
edilmektedir.
sahiptirler
Ağır kutuplaşma altında ülke gündemine bir anda gelen ve
demokrasiye, insan haklarına, ifade ve basın özgürlüğüne çıkacak
faturası üzerinde yeterince durulmayan yeni kanunlar Türk basını
üzerinde ilave baskı oluşturma potansiyeline sahiptirler. İfade ve basın özgürlüğünü
ve aynı zamanda da halkın doğru, zamanında, sağlıklı haber alma hakkını kıskaç
altına alan yasaların uzun vadede kimseye yararlı olamayacağı açıktır. Gazetecinin
halk adına denetim görevinin bulunduğu ve bu nedenle demokrasilerde latife olarak
da olsa basının dördüncü kuvvet olarak tanımlandığı unutulmadan, muhalif gazete,
televizyon ve internet medyasına, eleştiri hakkını kullanan entelektüellere ve köşe
yazarlarına “tahammül” edilmelidir.
Türkiye’nin uluslararası kurumlarca hapiste en fazla gazeteci bulunduran
ülkelerden biri olarak gösterilmesi; 31 gazetecinin günümüz Türkiye’sinde
cezaevlerinde çile doldurmakta olması ve en kötüsü gazetecilerin iş, aş, güvenlik
veya çevre kaygılarıyla kendi kendilerine oto sansür uygulamaları bugünün acı
www.pressforfreedom.orgI 1
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Solda Trabzon sağda
ise Erzurum eğitim
çalışmasından görüntüler

Erasmus+ Gençler ve Politika
Yapıcıları Arasında Diyalog
Programı kapsamında
Gazeteciler Cemiyeti
tarafından yürütülen
Özgürlük İçin Basın, Söz
Gençlerde projesi çalşması.

gerçeklerindendir. Ayrıca “yandaş”, “candaş”, “merkez medya” ve sair nitelemelerle
tüm medyanın kutuplara ayrılması, temel görevi doğru ve tarafsız haber vermek
olan mesleğimize bizzat gazetecilerin sahip çıkmaması demek değil midir?
Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında haberlerle
kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, siyasetin ve siyasetçilerin
karalama ve suçlama kampanyalarına muhatap olmamaları ve patronların insafına
terk edilmemelidir.
Bugün Türk basınının en temel sorunlarından biri sendikasızlaştırma ve hatta
gazetecilerin fiili olarak sendikasız olması değil midir? İş güvencesine sahip olamayan,
mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun okul ödentisi, taksitler
sarmalında her türlü baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, elbette
özgür gazeteciliğe de sahip çıkılamaz.
“Özgürlük için Basın Projesi” hem mevcut duruma ayna tutmayı, hem
medyayla ilgilenen, iletişim alanında veya sosyal alanlarda öğrenim gören gençler
ile genç gazetecilere meslekle ilgili çeşitli pratik bilgiler vermeyi, hem de mevcut
işbirliği ağımızı daha da genişletip sağlamlaştırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla proje
kapsamında gazetecilerden, avukatlardan, STK çalışanlarından, akademisyenlerden
oluşan, medyanın bağımsızlığına, insan hakları, sosyal katılımcılık, ifade özgürlüğü,
demokratikleşme konularına öncelik veren, Avrupa Birliği’nin temel değerlerine
bağlı bir “İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği Ulusal Daimi Komitesi” kurulmuştur. Ayrıca
yedi coğrafi bölgemizde yerel komiteler oluşturulmuştur. Komitelerde yer alan
avukatların ihlal bildirimleri için gerekli durumlarda ücretsiz hukuki danışmanlık
hizmeti sağlanmaya çalışılmıştır.
Ayrıca ihlale uğrayanlar, ücretsiz 0800 3140030 numaralı telefondan ve
www.pressforfreedom.org internet sitesindeki ihlal bildirimi sayfasından veya
Cemiyetimiz telefonlarından “Özgürlük için Basın Proje Ofisi”ne başvuru ve bildirimde
bulunabilmişler ve bu başvurulardan doğruluğu
teyit edilenler de iki yıl boyunca yayınlanan aylık
raporlarımızda kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Değerli Profesör Dr. Korkmaz Alemdar
başkanlığında ve Ankara Barosu önceki başkanı
Av. Tuncay Alemdaroğlu, gazeteciler Muharrem
Sarıkaya, Ali Şimşek ve Sibel Utku Bila’dan oluşan
ve merkezi Ankara’da bulunan “İfade Özgürlüğü
ve Basın Etiği Ulusal Daimi Komitesi” ile Proje
Koordinatörü Yusuf Kanlı, İletişim Direktörü Seva
Ülman Erten ve Proje Asistanı Merve Kartal ile
stajyerlerimiz Ecem Boğatemur ve Zeynep Tuğçe
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Solda İzmir sağda ise
Yılmaz ve danışmanlarımızdan oluşan Özgürlük için Basın proje ekibi, proje boyunca
Bursa eğitim
çalışmasından görüntüler
Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü konusundaki medya taramaları yaparak son
durumu özetleyen aylık raporlar hazırlamışlar, kamuoyuyla paylaşmışlardır.
Bu rapor projenin ikinci yılının sonunda yayımlanması öngörülen, Türkçe
ve İngilizce olarak hazırlanan 2014-2015 değerlendirme raporudur. Bu raporun
hazırlanmasında emeği geçen Ulusal Komite başkan ve üyeleri ile ÖiB
ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bu elinizdeki raporun kapak,
iç kapak ve arka kapak içi dahil birçok fotoğrafıyla katkıda bulunan
İfade özgürlüğü
Hürriyet gazetesinden Selahattin Sönmez’e de teşekkürlerimizi sunarız.
sadece Batı
Proje kapsamında mesleki etik; basın ve ifade özgürlüğü; yazılı,
demokrasilerindeki
elektronik ve görsel-işitsel medya ve karşılaşılan tehlikeler; sosyal
“lüks unsurlardan”
medya; sosyal güvenlik eğitimi; zaman yönetimi eğitimi olmak üzere altı
biri şeklinde
ana başlıkta eğitimler verilmiştir. Ankara merkez, İzmir, Konya, Trabzon,
anlaşılmamalıdır.
Erzurum, Bursa, Antalya ve Gaziantep’te gerçekleştirilen eğitimlerde
toplam 500 civarındaki katılımcıya aşağıda detaylarını verdiğimiz
Hiç şüphesiz
alanlarda temel mesleki eğitim sağlanmıştır.
basın özgürlüğü
Ayrıca Ankara’da ve yedi bölgede raporların tartışılması ve geri
demokrasilerin en
bildirimlerin yapılabilmesi için yerel ve ulusal gazetecilerin katılımıyla
önemli unsurudur
çalışma kahvaltıları/yemekleri, basınla sohbet toplantıları, seminer ve
konferanslar düzenlenmiş, üniversitelerin iletişim fakülteleri öğrencisi
gençlerle bir araya gelinmiştir.
Eğitimler Hakkında
2014 yılı Mart ayı içerisinde PM Academy işbirliğiyle Ankara’da başlayan
eğitim programı çerçevesinde eğitime katılan kursiyerler, proje ofisimize veya
Atılım Üniversitesi’nde
yerel komitelere başvuran yerel ve ulusal gazetecilerden, üniversitelerin sosyal
“Veri gazeteciliği” atölye
bilimler bölümlerinde öğrenim gören üniversite lisans/yüksek lisans/doktora
çalışması
öğrencilerinden ve medya alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinden
oluşmuştur. Eğitim tarihleri ve başvuru formları
projenin internetteki www.pressforfreedom.
org adresinden de duyurulmuş, ücretsiz verilen
eğitimlere olabilecek en geniş katılım sağlanmaya
çalışılmıştır. Üçretsiz olan eğitim programının
tümüne katılan katılımcılara eğitim sonunda “Temel
Gazetecilik Eğitimi” Sertifikası verilmiştir.
Eğitim konu başlıkları ve kısa tanımları ise
şöyledir:
Gazetecilik Meslek Etiği: Etik, düzgün
davranış ve yaşam biçimini de kapsayan yaşam
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felsefesinin en önemli unsurlarından biridir. Basında etik konusu ise gazetecilik
mesleğindeki davranış ilkelerini içerir. Bu eğitim sırasında etik konusunun neleri
kapsadığı, etikle ilgili ortaya konulmuş teoriler; bu konuda karşılaşılan sorunlar;
gazetecilerin okuyucuya karşı sorumlulukları; haber kaynakları; habere konu olan
kişiler; piyasaların işleyişinin önündeki sorunlar; gazetecilerin savaş ve çatışmalarda
karşılaştıkları sorunlar; televizyon haberlerinde uyulması zorunlu etik davranışlar;
halkla ilişkiler konusunda yaşanan etik ilkeler; reklamcılık ve sanal dünyada etik
uygulamaları gibi konular ele alınmakta ve global dünyada uygulanan etik ilkelerine
genel bir bakış sergilenmektedir.
İfade ve Basın Özgürlüğü: İfade özgürlüğü sadece Batı demokrasilerindeki
“lüks unsurlardan” biri şeklinde anlaşılmamalıdır. Hiç şüphesiz basın özgürlüğü
demokrasilerin en önemli unsurudur. Demokrasilerde ifadenin özgürce ortaya
konulması, habere sorunsuzca ulaşılabilmesi ve medyanın bağımsız çalışabilmesi
önemli haktır.
Medya ile demokrasi arasındaki karşılıklı etkileşim içinde, basının serbest ve
doğru haber vermesi demokrasinin sorunsuzca işleyebilmesi açısından büyük önem
taşır. Basının serbest ve doğru haberleri topluma aktarması, halkın
bilinçli karar vermesine yol açar. Özgür medya, serbest toplumun
belkemiğidir. Demokratik toplumlarda, sansür ve medya üzerindeki
Gazetecilerin iş,
baskılar kabul edilemez. Bu çerçevedeki sunumlarda;
aş, güvenlik veya
a) Küresel açıdan bakış açısı, sınırların ne olduğu, gazete sahipliği
çevre kaygılarıyla
yapısı
ile basın etiğinin nerelerde çatıştığı/uzlaştığı, gazete-siyaset
kendi kendilerine
ilişkisinin nasıl olması gerektiği;
oto sansür
b) Cumhuriyet dönemi basını ve Türk basının sansüre karşı
uygulamaları
verdiği mücadele konuları üzerinde de durulmaktadır.
bugünün acı
Sosyal Medya ve Yeni Medya Düzeni Eğitimi: Sosyal medya ve
gerçeklerindendir
yeni medya düzeninde yeni iletişim araçlarının siyaset ve demokrasi
üzerine etkileri; örgütlenme açısından sosyal medyanın önemi; sosyal
hareketlerin interneti kullanım biçimi; Blogger, Facebook, Twitter,
LinkedIn gibi sanal araçların günümüzde kullanımı, önemi ve etkisi; internet
üzerindeki devlet kontrolü gibi konular işlenmektedir.
Sosyal Güvenlik Eğitimi: Sosyal güvenlik konusu, bugün Türk medyasının
en öncelikli sorunudur. Eğitimlerde bu konudaki yeni gelişmeler, yasal değişikler
hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Hiç şüphesiz günümüzde
esef verici olan Türk medya çalışanlarının önemli bir bölümünün Basın İş Kanunu
ve/veya İş Kanunu dışında çalışmakta olduğu gerçeğidir. İş güvenliği olmayan
gazetecinin görevini gerektiği şekilde yapabilmesinin ne kadar imkansız olduğu,
gazeteciliğin ülkemizdeki fiili açmazı değil midir?
Türkiye’de Yazılı, Elektronik ve Görsel–İşitsel Medyanın Günümüzde Karşılaştığı

Solda Gaziantep,
sağda ise Konya
eğitim çalışmalarından
görüntüler
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Solda Antalya, sağda ise
Tehlikeler: Ülkedeki ifade ve basın özgürlüğünün sözden eyleme dönüşüp ne ölçüde
Ankara eğitim
çalışmasından görüntüler
gerçekleştiğinin tespiti, uygulama şekil ve yöntemleri, o ülkede geçerli olan siyasi
sistemin ve atmosferin resmini verir. Bu nedenle de ifade ve basın özgürlüğünün
gerçekleşmesinde ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ifade ve basın özgürlüğü anlayışı
yazılı kurallardan önce gelmektedir.
Bu eğitimde ülkedeki siyasi atmosferin ifade ve basın özgürlüğünün
gerçekleşmesindeki rolü, basın mensuplarının habere ulaşmasında ve haberin
yayımlanmasında görev, yetki ve sorumlulukları, baskılara karşı duruşları, yurttaşın
haber alma hakkı, oto sansüre yol açan uygulamalar, mevcut medya yapılanması,
benzeri gelişmeler katılımcılarla birlikte değerlendirilmektedir.
Zaman Yönetimi: Zamanı yönetmek, gazetecilerin ve medya yöneticilerinin
esasen sahip olması gereken bir beceridir. Gazeteciler zamana, termine
(deadline) ve profesyonel çalışmalara yönelik tren, uçak otobüs
sefer saatleri gibi zaman-kısıtlı olgularla mücadelede yoğun çaba
“Yandaş”,
göstermektedirler. Medya çalışanlarını ruhsal ve fiziki açıdan zorlayan bu
“candaş”, “merkez
konuda zamanı doğru kullanmayı öğrenmek büyük önem taşımaktadır.
medya” ve sair
Hiçbir ideoloji, parti ve çıkar grubuyla ilişkili olmayan özgür
nitelemelerle tüm
gazetecilerin mesleğe egemen olmaları, sadece gazeteciliğin, siyasetin
medyanın kutuplara
değil, tüm ülkenin ve ülke demokrasisinin çıkarınadır. Karşılaşmakta
ayrılması, temel
olduğu bütün sorunlara rağmen haber peşinde koşan, halkın haber alma
görevi doğru ve
hürriyetini yerine getirmeye çalışan gazetecinin görevini layıkıyla yerine
tarafsız haber vermek
getirmesine yardımcı olmak, kamunun, siyasetin ve elbette iktidarların
olan gazeteciliğe
çıkarına değil midir?
bizzat gazetecilerin
Özgürlük için Basın projesi kapsamında aylık ve yıllık ifade ve basın
yaptıkları büyük bir
özgürlüğü raporlarıyla biz elimizi taşın altına koyup durumu olabildiği
yanlıştır
yalınlıkla kamuoyuna sunmaya çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.
Bir aylık veya elinizdeki rapor gibi iki yıllık bir dönemin ifade ve
basın özgürlüğü ihlalleri verilerinin bir araya getirilmesiyle çıkacak tablo
acı olabilir. Ancak sorunlarımızı konuşmamak ve bu sorunlara çözüm aramamak
mesleğimiz açısından daha büyük bir vebal olacaktır. Amacımız, yeni bir tartışma
başlatmak, siyasi iktidara veya muhalefete malzeme vermek değil; yurttaşların
özgür bir iletişim ortamına sahip kılınması ve gazetecilerin güvenli çalışma iklimine
kavuşmaları için alınabilecek önlemlerin belirlenmesine katkıda bulunabilmektir.
Saygılarımızla,

Nazmi Bilgin 				
Başkan 					
Gazeteciler Cemiyeti			

Yusuf Kanlı
Proje Koordinatörü
Özgürlük için Basın
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Fotoğraf: Selahattin Sönmez, Hürriyet
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Giriş

Fotoğraf: Cihan Gazetecilere Özgürlük
Platformu MİT TIR’ları
haberi nedeniyle Can
Dündar ve Erdem Gül’ün
tutuklanmasına tepki
olarak Cevahir AVM’den
Cumhuriyet gazetesine
yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşe Gazeteciler
Cemiyeti Genel Sekreteri
Ümit Gürtuna da katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti’nin AB Delegasyonu Sivil Düşün programı desteğiyle iki
yıldan beri yürütmekte olduğu Özgürlük İçin Basın / Press for Freedom projesi sona
eriyor. Özgürlükler güvence altına alındığı için değil, proje süresi bittiği için genel bir
değerlendirme zamanı geldi.
Proje, ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform oluşturmayı, sivil toplum
kuruluşlarının ve medya çalışanlarının duyarlılığını artırmayı, böylece demokrasi,
insan hakları, ve hukukun üstünlüğü düşüncesinin güçlenmesini sağlamayı
hedeflemişti. Avrupa Birliği “Sivil Düşün” programı çerçevesinde yürütülen
proje çalışmaları, basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin, Türkiye’nin
demokratikleşme sürecinde acilen çözüm bulması gereken sorunların başında
geldiğini ortaya koydu. Proje kapsamında, basındaki sansür ve oto
sansür uygulamalarından gazetecilerin kabul edilemeyecek nedenlerle
Türkiye’de basın ve
işlerinden olmasına, en masum gösterilerin orantısız güç kullanılarak
bastırılmasından ülke gündeminin en ön sıralarındaki birçok önemli
ifade özgürlüğünün
konuda uygulanan yayın yasaklarına kadar, Türkiye’nin dünyadaki
önündeki yasal
görüntüsünü olumsuz etkileyen sayısız örnekler karşımıza çıktı.
engeller devam
Cezaevlerindeki gazetecilerin sayısı 2013’e göre azalmakla birlikte,
ediyor. Herkesin
Aralık 2015 itibarıyla demir parmaklıkların arkasında 31 gazetecinin
özlemini duyduğu
bulunması, sorunun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Tutuklu ve
demokratik bir yapı
hükümlü gazetecilerin sayısının geçen yıllara göre daha düşük olmasının,
için bu engellerin bir
Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü konusunda sağlanan ilerlemeler
an önce kaldırılması
ve kısıtlayıcı mevzuatta yapılan iyileştirmeler sayesinde olmasını arzu
gerekiyor
ederdik. Ne var ki bu düşüş, geçen yıllarda “Ergenekon” gibi davalar
kapsamında, yazdıklarından dolayı düzmece delillerle ve “terörist”
suçlamasıyla cezaevlerine atılan gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’nin
kararlarıyla başlayan süreçte özgürlüklerine kavuşmaları, çok sayıda gazetecinin
kontrollü olarak salıverilmesi, bir bölümünün mahkumiyetlerinin ötelenmesi
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sayesinde oldu. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün önündeki yasal engeller ise
devam ediyor. Herkesin özlemini duyduğu demokratik bir yapı için bu engellerin bir
an önce kaldırılması gerekiyor.
Gazetecilere ve anayasal gösteri hakkını kullanmak isteyenlere güvenlik
güçleri ve kimlikleri bilinmeyen sivil şahıslar tarafından fiziki ve çoğunlukla orantısız
şiddet uygulanması günlük hayatın bir parçası haline geldi. Medya kuruluşlarına
yönelik saldırılara karşı adli süreçlerin ya çok yavaş işlemesi veya faillerin bir şekilde
cezasız kalması, bu kişilerin adeta bir dokunulmazlığa sahip olması, sorunun vahim
boyutunu ortaya koyuyor.
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, kamu bankaları ve oluşturulan “havuzla”
medya kuruluşlarının el değiştirmesinin yanı sıra kayyum atanarak medya
kuruluşlarının doğrudan kontrol altına alınması yöntemleriyle eleştirel medyanın
sesinin kısılmasına çalışılması son ayların uygulaması oldu. Aynı şekilde Radyo
Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
gibi üst kurulların siyasi iktidar hedeflerine uygun bir şekilde uyguladığı medya
kuruluşları üzerindeki ve sosyal medyadaki yaptırımlar özgürlük alanını daralttı.
Yeni internet yasasıyla elde ettiği yetkiyi “cömertçe” kullanan
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye’yi 2015 yılında Twitter’e en çok içerik
sildirme talebi yapan ülke statüsüne getirdi. Twitter’in yanı sıra Youtube ve Facebook
gibi sosyal medya platformları da son iki yıl içinde defalarca ülke çapında çeşitli
sürelerle engellendi.
Medyadaki durumu inceleyen birçok araştırmada, kamu bağlantılı şirket
reklam ücretleri ve Basın İlan Kurumu ilanları vasıtasıyla medya kuruluşlarının
bilhassa taşrada siyasi erkin kontrolü altına alındığını ortaya koydu.
Türk basınının önemli bir sorununun da medya sahipliği olduğu görülüyor.
Medya dışındaki iş kollarında da faaliyetleri bulunan medya işverenlerinin siyasi
iktidarla kurdukları ihale vs. ilişkilerden sektörün ve basın özgürlüğünün ciddi
şekilde etkilendiği görülüyor.
Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu birçok medya kuruluşunun
ve örgütünün, siyasi iktidarın denetim, vergi cezaları ve idari yaptırımlarla “disipline
edilmeye” çalışılması da bu son dönemin olağan uygulaması haline geldi.
“Özgürlük için Basın” projesi ifade ve basın özgürlüğü ihlallerini kayıt altına
alarak tarihe not düşerken Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda yapısal bir
dönüşümün zorunlu olduğunu ortaya koydu.
İfade özgürlüğü açısından birçok yasada görülen sıkıntıların yanı sıra getirilen
yeni iç güvenlik yasa uygulamaları, ülkede ciddi bir zihinsel reforma ihtiyaç
bulunduğunu gösterdi. Yeni anayasa konusunun işlendiği bugünlerde mevcut

Fotoğraf: Taner Dedeoğlu Gazeteciler Cemiyeti heyeti
tutuklanan gazetecilerle
dayanışma toplantısında
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Yasal durum
Basın özgürlüğü ile düşünce ve
düşünceyi açıklama özgürlüğü, halkın bilinçli
karar verebilmesi ve bilinçli oy kullanabilmesi
açısından demokrasilerin temel unsurudur.
Nasıl yaşama hakkının yokluğunda diğer
özgürlüklerin varlığı bir anlam ifade etmiyorsa,
ifade ve basın
özgürlüğünün olmadığı
ortamlarda da diğer hak ve özgürlüklerin
varlığı ve belli sürelerle seçimlerin yapılıyor
olması, demokrasinin varlığını kanıtlamaya
yetmez. Basın özgürlüğü, sadece habercilerin kamuyu ilgilendiren gelişmeleri takip
edip, haberleştirip kamuoyunu bu gelişmelerle ilgili bilgilendirmesini değil, aynı
zamanda halkın bilgilenme hakkını da içerir.
Yurttaşın habere, bilgiye ve olayları anlaşılır kılan yorumlara ulaşma hakkı, temel
evrensel insan haklardandır. O nedenle de uluslararası sözleşmelerle güvenceye
bağlanmıştır. Düşüncenin sözle, yazıyla, gösteri veya yürüyüşlere katılarak veya
başka çeşitli biçimlerde ifadesi, ki bunlar siyasi iktidara yönelik de olabilir, demokratik
bir haktır. Siyasal iktidarın gösteri ve yürüyüş yapmak isteyenlere karşı sıklıkla
gösterdiği katı tutum, polisin orantısız güç kullanımı, endişe verici boyutlara ulaştı.
Kolluk güçlerinin “gezi parkı eylemleri” sırasında orantısız güç kullandıkları İçişleri
Bakanlığı Teftiş Kurulu raporlarında da yer aldı. Oysa toplantı, gösteri ve yürüyüş
yapmak da ifade özgürlüğü kapsamındadır ve anayasal güvence altındadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 28. maddesi, basın açısından çok önemli
hükümler içerir: “Basın hürdür, sansür edilemez. (...) Devlet, basın ve haber alma
hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.” hükmünün yanı sıra Anayasanın 29.
maddesi “Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı”nı teminat altına alırken, 30. madde “Basın
Araçlarının Korunması”nı öngörür.
Demokrasilerin temelini oluşturan ve vazgeçilmesi mümkün olmayan basın ve
ifade özgürlüğünü teminat altına alan Anayasanın 24, 25 ve 26. maddelerinde de “Din
ve Vicdan Hürriyeti”, “Düşünce ve Kanaat Hürriyeti”, “Düşünceyi Açıklama ve Yayma
Hürriyeti” güvence altına alınmıştır.

Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Nazmi Bilgin
ve Yönetim Kurulu
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından kabul
edildiler. (Üstte)
Anamuhalefet
Cumhuriyet Halk
Partisi lideri Kemal
Kılıçdaroğlu da heyeti
kabul etti. (Altta)
Kabullerde Bilgin
Gazeteciler Cemiyeti’nin
“Türk medyasının
sorunları ve çözüm
önerileri raporunu”
Cumhurbaşkanı’na ve
Kılıçdaroğlu’na sundu
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Anayasa’nın 90. maddesinde, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma
hükümlerinin esas alınması öngörülür. Uluslararası antlaşmalar ve Uluslararası
Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumların kararlarıyla
oluşan uluslararası hukuk da ifade ve basın hürriyetini demokrasinin olmazsa
olmazları arasında sayar ve bu hürriyetlerin kısıtlanmasını uluslararası antlaşmalara
aykırılık olarak kabul eder. Nitekim 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, tüm
insanların ülke sınırları gözetilmeksizin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı olduğunu,
herkesin bilgi ve fikirleri ifade etmek ve ifade edilen bilgi ve fikirlere ulaşmaya
çalışmak, edinmek ve yayma serbestliği olduğunu belirtir, bu hak ve özgürlükleri
teminat altına alır.
Bir başka referans belgesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de örgütlenme
hakkını temel hak olarak kabul eder. Buna göre, hiç kimsenin örgüt üyesi olmaya
zorlanamayacağı gibi, hiç kimsenin örgütlenme hakkı da engellenemez.
Devleti yönetenlerin, kişi hak ve hürriyetlerine, insanların doğdukları
andan itibaren sahip oldukları temel haklarına ve bilhassa özel ve
Birçok medya
ailevi hayatına, konutuna ve yazışmalarına saygı göstermeleri şarttır.
kuruluşunun ve
Temel hakların kısıtlanması, ancak yasayla ve Avrupa İnsan Hakları
örgütünün, siyasi
Sözleşmesinin 8. maddesinin öngördüğü gibi, “demokratik bir toplumda
iktidarın denetim,
ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin
vergi cezaları ve
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya
idari yaptırımlarla
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması
“disipline edilmeye”
durumunda” mümkün olabilir. Temel hak ve özgürlüklerin belli koşullarda
çalışılması da bu
kısıtlanması bile, bu özgürlükleri koruma amacına yöneliktir. Bu itibarla
son dönemin olağan bu temel ilke uyarınca özgürlüklerin kısıtlanması, hiçbir koşulda onları
uygulaması haline
ortadan kaldırma amacına yönelik olmaz ve bu yönde yorumlanamaz. Son
geldi
dönemde Türkiye’de yasa koyucu ve uygulayıcıların, bu temel ilkeyi her
zaman göz önünde tutmadıkları göze çarpıyor.
İktidarın düzenlediği veya iktidarın uygun gördüğü temaları savunan gösteriler,
siyasi koruma altında ve bazı durumlarda belediyelerin olanaklarıyla yapılabilirken,
iktidarı eleştiren veya iktidarın uygun görmediği siyasi veya kültürel boyutlara sahip
protesto eylemlerinde ise orantısız güç kullanılması ülkenin rutini haline geldi.
Başbakanların ve hatta cumhurbaşkanların telefonlarının veya devlet
güvenliğiyle ilgili görüşmelerin adeta serbestçe ve devlet imkanları da kullanılarak
kaydedilip servis edilmesi kabul edilemez. Ancak şeffaf yönetim, hesap verilebilirlik
ilkelerinin de gözetilmesi gerekir.
Ayrıca toplum önünde olanların ve bilhassa toplumu yönetmekte olan veya
yönetmeye talip olanların özel yaşam alanlarının herhangi bir vatandaşa göre çok
daha dar olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla hangi şekilde elde edilirse edilsin,
yolsuzluk, adam kayırma, rant elde etme ve sair ilişkilerle ilgili ses ve görüntü
kayıtlarının medyada yer bulması kamuoyunun bilgi edinme hakkı çerçevesinde
değerlendirilmelidir.
Dünyanın her yerinde ve her zaman iletişim araçları siyasal iktidarlar
tarafından denetim altında tutulmak istenir. Buna karşı verilen uğraş bir anlamda
demokrasinin gelişim sürecinin hikayesidir. Siyasal iktidarların, şeffaf ve hesap
verilebilir yönetimden sorumlu olup her türlü eleştiriye açık olmasının gereği de,
özgür ve eleştirebilen basının demokrasilerde önemi de bundandır.
Uluslararası hukuk ve kamuoyu tarafından savunulan ve yasaklamaları
yurttaşın ifade özgürlüğünün ve bilgi edinme hakkının sansür edilmesi olarak tepki
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toplayan Twitter, YouTube gibi mecralara erişimin önündeki engeller, uluslararası
baskı ve Anayasa Mahkemesi’nin kararı sayesinde 2014 Nisan ayında bir ölçüde
kaldırılabildi. Ancak yazılı, sözlü ve görüntülü iletişim araçları ile sosyal medya
üzerindeki denetim yoğunlaşarak devam ediyor.
Türkiye’de demokrasinin iyileştirilmesi ve ülkenin çağdaş demokrasiler
arasında başı dik bir şekilde hak ettiği yeri alması için çaba harcayan siyasi çevreler
ile sivil toplum kuruluşlarının, geliştirilmesini ve daha geniş özgürlükler içermesini
istediği yürürlükteki Anayasanın bile içerdiği teminatlar, demokratikleşme
çabasındaki ülkelere örnek gösterilebilir. Ne var ki uygulamada Türkiye’nin, basın
ve ifade özgürlüğü açısından dünya sıralamalarında hak etmediği son sıralarda
yer alması demokrasi açısından utanç kaynağı oluşturuyor. Bu kabul edilemez
bir durumdur. İfade ve basın özgürlüğünün anayasal teminat altında olmasına
rağmen giderek artan oranda tehdit altına girdiği endişeleri ile yurt içinde ve dışında
Türkiye’nin otokratikleştiği şikayetleri daha çok dile getiriliyor. Gelişmeler özellikle
2013 Gezi olaylarıyla birlikte iktidarın, ifade özgürlüğü hakkının kullanılmasını
zorlaştırıcı uygulamaları yoğunlaştını sergiliyor.
Siyasi iktidarın “Türkiye ifade ve basın özgürlüğünün en gelişmiş ülkelerden
bile ileride olduğu” yolundaki söylemine rağmen, medya kuruluşlarının binalarına
yapılan polis baskınları, yayınların toplatılması, eleştirel portallara erişimin
engellenmesi, çok sayıda gazete yöneticisi, gazeteci, yazar ve vatandaş hakkında

Fotoğraf: Eyüp
Bogazkesen, Cihan Gazeteciler Cemiyeti’nin
68’inci kuruluş
yıldönümünde konuşan
Başkanı Nazmi Bilgin,
bazı medya kurumlarına
yönelik hükümetin
uyguladığı akreditasyon
uygulamasını “Garaib”
diye nitelendirerek,
“Gazetecinin doğrusu
vardır, paraleli dikeyi
yoktur” dedi.
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Fotoğraf: Selahattin
Sönmez, Hürriyet Ankara Gezi Park olayları
yıldönümü gösterisi
sırasında göstericiler
birbirlerine “yardım”
ederken.

hakaret davaları açılması, en küçük gösteri hakkı kullanımına bile aşırı şiddetle engel
olunmaya çalışılması örneklerine sıklıkla rastlanır oldu.
Hükümetin seçimle göreve gelmesi ve seçimle görevine devam etmesi, onu
eleştirilemeyecek konuma getirmez, eleştirilerin meşruiyeti sorgulanamaz. Halkın
siyasi bir kadrodan şikayeti varsa bunu seçimde göstermesi gerektiği iddiası doğru
olarak görülse bile katılımcı demokrasiyle bağdaşmaz. Halkın seçimden seçime değil,
gelişmelere göre görüşünü serbestçe ortaya koyabilmesi gerekir.
Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve seçim sonrasında meydana gelenler, tek
adam yönetimine doğru gidildiği kaygılarını artırdı. Demokrasinin ve özgürlüklerin
güvencesi olan bağımsız yargının dayanağı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun
(HSYK) 2010 referandumunda değiştirilen yapısının Ekim 2014 ayında bir kez daha
yeniden şekillendirilmesi, yargı bağımsızlığı konusundaki şikayetlerin devam
edeceği izlenimini yarattı. Nitekim 2015 yılındaki gelişmeler ve İç Güvenlik Yasası’yla
da güvenlik güçlerinin yetkilerinin genişletilmesi bu endişeleri haklı çıkardı.
Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, güvence altına alınması ve
demokratikleşme süreci bağlamında 21.02.2014 tarihinde CMK maddelerinde
gözaltı, tutuklama arama, el koyma gibi yaptırımlarda sübjektif değerlendirmelere
ve haksızlıklara yol açan kavramlar değiştirilmiş, daha objektif ve maddi olguya
dayalı ölçütler getirilmişti. CMK da yapılan bu değişiklikler olumlu karşılanıp takdir
edilirken, 02.12.2014 tarihinde CMK’nın 116, 128, 135, 140 ve 153 maddelerinde yeniden
bir değişiklik yapılarak önceki metinlere dönülmesiyle, AB standartlarıyla uyumlu
hale getiren reformlar ortadan kaldırıldı veya en azından ciddi biçimde geriletildi.
Türkiye’nin Kobani politikalarını etkilemek maksadıyla bir partinin yetkililerinin
halkı sokağa dökme çağrısı ve onun sonucunda çıkan şiddet olaylarında 48
vatandaşın hayatını kaybetmesine reaksiyon gibi görünen güvenlik nedeniyle arama
ve el koyma için “kanıt” veya en azından “kuvvetli şüphe” yerine “makul şüphenin”
yeterli görülebilmesi, ciddi kaygı duyulmasına neden oldu. Nitekim Fethullah Gülen
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cemaatine bağlı olduğu ileri sürülen medya organlarına yönelik operasyonda
işyeri ve ikamet aramalarında “makul şüphe” yeterli görüldü, yeni yasada artırılan
yetkiler kullanıldı. Daha önce yapılan reformları geri alan bu yaklaşım ve 4 Nisan
2015’te yürürlüğe giren “İç Güvenlik Yasası“ olarak anılan 6638 sayılı “Polis Vazife ve
Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun” ile 5651 sayılı “Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı” yasasında değişiklik yapan 6639 sayılı “Torba Kanun” ile getirilen ilave
güvenlik tedbirleri, ülkeyi özgürlükler açısından daha da “güvensiz” kıldı.
Özgürlük için Basın projesinin 2014 yılsonu raporunda kaygılarımızı
açıkladığımız bu paket, polis ve jandarmada yapısal ve görev değişikliğinin yanı
sıra ceza soruşturma ve yargılamayı doğrudan ilgilendiren değişiklikler getirdi. Bu
değişikliklerin ceza yargılamasını doğrudan etkileyecek olması nedeniyle Anayasa
ve ceza yasalarındaki hükümlere uygunluğu eleştiri ve tartışmalara neden oldu. Bu
paketle; değişiklikler şöyle olmuştu:
1- 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ( 4/A Mad. değişiklik) kolluk
amirinin sözlü emri ile kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında
içerisi görünmeyen bölümleri aranabilecektir.
Oysa CMK’nin 119’ncu maddesinde, kolluk güçlerine arama yetkisi
Cumhuriyet savcısına ulaşılmadığı hallerde ve kolluk amirinin yazılı emriyle ve
sadece umuma açık alanlarla sınırlıdır. Kamuya açık olmayan yerlerde
arama hakim kararı ile ve acil hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri
ile yapılabilmektedir.
Yazılı arama
Yazılı arama kararı veya emrinde aranacak yer, arama nedeni olan
kararı veya emrinde
fiil açıkça gösterilir. Sözlü emirlerde bunlar olmayacağı gibi, arama sonrası
aranacak yer, arama
bulgulara göre arama emri düzenlenebilecek. Yani suç ve delilden suçluya
nedeni olan fiil
ulaşma yerine suçludan suç ve delile ulaşma yöntemi geliştirilecektir.
açıkça gösterilir.
2- CMK’nin 91’nci maddesine fıkra eklenerek mülki amire (vali,
Sözlü emirlerde
kaymakam) görevlendireceği kolluk amiri aracılığıyla suçu soruşturma
bunlar olmayacağı
yetkisi verildi.
gibi, arama
Mülki amire suçu soruşturma yetkisi tanınması, CMK’nin genel
sonrası
bulgulara
ilke ve hükümleriyle de bağdaşmıyor. Türk hukuk sisteminde suçu
göre arama emri
soruşturma yetkisi Cumhuriyet savcısında bulunuyor. Savcı bu yetkisini
düzenlenebilecek.
bizzat veya kendisine bağlı adli kolluk aracılığıyla kullanabiliyor. (CMK:
Yani suç ve delilden
158/1) Mülki amirin suçu soruşturma yetkisi bulunmuyor. Hatta mülki
amir, kendisine yapılan suç duyurusu ve şikayetleri de derhal Cumhuriyet
suçluya ulaşma
savcısına bildirme ve gönderme görevi bulunuyor (CMK:158/2). Suçu
yerine suçludan
soruşturacak kolluk kuvveti, Cumhuriyet savcısının talimatıyla işlem
suç ve delile
yapıyor (CMK 164/2).
ulaşma yöntemi
CMK’nin bu maddeleri ile 91’nci maddesinde yapılan değişiklikle
geliştirilecektir
bağdaşmıyor. Bu değişiklikle valiler, artık Cumhuriyet savcısı yazılı emri
veya mahkeme kararı olmadan da gözaltı ve arama emri verebilecek.
Bu da ceza soruşturmasının başında yürütmenin yargıya müdahalesi ve yargıyı
yönlendirmesi sonucunu doğuracak. Bunun ise yargı bağımsızlığına aykırılığı
tartışmasızdır. Bu yetkiler, son aylarda güvenlik güçlerinin operasyonlarında
sıklıkla kullanıldı.
3- Bu yasanın 13’ncü maddesi ile CMK 91’nci maddesine 4’ncü fıkra eklenip
(diğer fıkralar teselsül ettirilmiş 5-6) Mülki amire soruşturma yetkisi tanınan suçlar
maddede sayılırken neredeyse TCK’de düzenlenen tüm suçlardan söz ediliyor.
a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar.
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; (i) kasten
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öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85), (ii) kasten yaralama (madde
86, 87), (iii) cinsel saldırı (madde 102), (iv) çocukların cinsel istismarı (madde 103), (v)
hırsızlık (madde 141, 142), (vi) yağma (madde 148, 149), (vii) uyuşturucu veya uyarıcı
madde imal ve ticareti (madde 188), (viii) bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı
davranma (madde 195), (ix) fuhuş (madde 227), (x) kötü muamele (madde 232),
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar.
(Bu fıkra ile bu maddede sayılmayan TCK’deki diğer tüm suçlar da madde kapsamına
alınıyor. Yani Anayasa’yı ihlal, anayasal organlara – yasama, yürütme ve yargı
organlarına karşı suçlar terör suçları vb.)
d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar.
e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak
ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme.
Toplantı ve Gösteri
f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
Yürüyüşleri
3 üncü maddesinde belirtilen suçlar.”
Kanununda yapılan
4- Mülki amirin görevlendirdiği kolluk amirlerine zanlıyı 24 ile 48
değişiklikle madde
saat arasında gözaltına alma yetkisi tanındı.
kapsamına yeni
Halen yürürlükte olan CMK 91/1. maddeye göre, kolluk kuvvetleri
suçlar getirildi (bilye,
de yakalama yapar, ancak hemen yetkili Cumhuriyet savcısına bildirir
sapan bulundurma,
ve onu talimatı doğrultusunda işlem yapar. Gözaltı kararını Cumhuriyet
gösterilere kimliğini
savcısı karar verir. Gözaltı süresi 24 saattir. Bu süre sonunda gözaltına
gizlemek amacıyla
alınan kişi en yakın hakim huzuruna çıkarılıyor. En yakın hakim önüne
yüzünü tamamen
gönderilmesi için zorunlu süre de 12 saati geçemez. Böylece yakalanan
veya kısmen bez vs.
kişinin toplam 36 saat içinde hakim önüne çıkarılması zorunlu. Toplu
unsurlarla örterek
suçlarda cumhuriyet savcılığı, gözaltı süresini en fazla bir günü geçmemek
katılma gibi). Bu
üzere üç kez yazılı olarak uzatabilir.
maddede anılan
Kolluk kuvvetlerine 24-48 saat gözaltı yetkisi verilmekle bu süreler
suçlar tutuklama
geçtikten sonra olaydan Cumhuriyet savcısı bilgilendirileceğinden
maddenin 1. fıkrasıyla Cumhuriyet savcısına tanınan gözaltında tutma
nedeni sayılarak,
süresinin bu süreye eklenmesiyle, kişinin gözaltına alındıktan sonra,
anayasa güvencesi
bireysel suçlarda (24 saat kolluk yetkisi, 24 saat Cumhuriyet savcısının
altında bulunan
gözaltında tutma yetkisi ve buna eklenen 12 saat yol süresiyle) 60 saat
toplantı ve
sonra, toplu suçlarda ise 4 gün sonra hakim karşısına çıkabilecek. Bu
gösteri hakkının
değişiklikle gözaltı süresi, dolaylı olarak 24-48 saat artırılmıştır.
kullanılması fiilen
5- Tutuklamayı düzenleyen CMK 100. maddeye ek fıkra getirilerek
kısıtlandı
tutuklama nedenleri genişletildi. Özellikle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunun 33. maddesinde yapılan değişiklikle madde kapsamına yeni
suçlar getirildi (bilye, sapan bulundurma, gösterilere kimliğini gizlemek amacıyla
yüzünü tamamen veya kısmen bez vs. unsurlarla örterek katılma gibi). Bu maddede
anılan suçlar tutuklama nedeni sayılarak, anayasa güvencesi altında bulunan toplantı
ve gösteri hakkının kullanılması fiilen kısıtlandı.
6- İl İdaresi Kanununa eklenen, “Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya
kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş
göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve
usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmüyle ceza belirlendi, ancak bu cezayı
gerektirecek eylemi (suçu) belirleme yetkisi valiye verildi.
Mevzuatta, idarenin genel düzenleyici işlemlerine uymamak kabahat olarak
nitelendiriliyor. Bunlar da Kabahatler Kanunu’nda yer alıyor. Valinin gerekli gördüğünde
alacağı karar ve tedbirler idari düzenleyici işlemdir. Kabahatler kanununda idarenin
14 I www.pressforfreedom.org

Özgürlük İçin Basın

düzenleyici işlemlerine uymamanın cezası, yaptırımı da para cezası ve mülkiyetin
kamuya geçmesi olarak belirleniyor. Hürriyeti bağlayıcı ceza, yani hapis cezası
kesinlikle yok.
“Suç ve Cezaların kanuniliği ilkesi” olarak ifade edilen suç ve cezaların ancak
kanunla düzenleneceği Anayasa’nın 38. maddesinde açıkça yer alıyor. Ayrıca BM
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 11/2’nci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 7/1. maddesinde kanunsuz suç ve ceza olmayacağı ifade ediliyor.
Anayasa’nın 7’nci maddesi uyarınca, hangi fiilin suç olduğu kanunla
belirlendiğine ve kanun yapma yetkisi de devredilemez şekilde TBMM’ye ait
olduğuna göre, valiye suç fiilini belirleme yetkisi verilerek Anayasa’nın aynı maddesi
ile 38’inci maddesine aykırı durum oluşturuldu.
Hangi fiilin suç olduğu kanunla belirlendiğine ve kanun yapma yetkisi de
devredilemez şekilde TBMM‘ye ait olduğuna göre (A.Y Mad: 7. ) Valiye suç fiilini
belirleme yetkisi verilerek Anayasanın 7 ve 38.maddelerine aykırı hükümler
getirilmiştir.
7- 27.3.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6639 sayılı “(1)Torba Kanun” olarak
tanımlanan yasa ile 5651 sayılı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanununun
8. Maddesine şu fıkra eklendi: “Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin

Fotoğraf:
Halil Özcan, Cihan Cumhuriyet Gazetesi’ne
dayanışma ziyaretleri
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korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi
veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak hâkim
veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu
düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması
ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından internet ortamında yer
alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı
verilebilir. Karar, Başkanlık tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer
sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının
gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine
getirilir.
(2) Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından
verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı,
Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına
Hangi fiilin suç
sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar
olduğu kanunla
kendiliğinden kalkar.
belirlendiğine ve
(3) Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları,
kanun yapma yetkisi
ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde)
de devredilemez
içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak
şekilde TBMM‘ye
ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe
ait olduğuna göre İç
erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet
Güvenlik Paketiyle
sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”
valilere suç fiilini
Bu maddeyle yürütme organına iletişimi engelleme yetkisi
tanımakla kalınmayıp içeriğin engellenmesinin teknik yönden mümkün
belirleme yetkisi
olmaması halinde içeriğin yayınladığı siteye tümden erişimini
verilerek
engellenme yetkisi veriliyor. Her ne kadar yasada bu engellemenin
Anayasanın 7’nci ve
yapılabilmesi için “Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin
38’nci maddeleriyle
korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin
çelişen hükümler
önlenmesi veya genel sağlığın korunması” koşulu aranmaktaysa da bu
getirilmiştir
koşulların varlığını değerlendirecek olan yasaklamayı isteyen yürütme
organı temsilcisidir. Bunun ise haberleşme özgürlüğü önünde çok
büyük bir engel oluşturduğu tartışmasız. Erişimin engellenmesi kararının 24 saat
içinde yargıya iletilmesi ve yargının da 48 saat içinde karar vermesi göz önünde
bulundurulduğunda, yargı engelleme kararını kaldırmış olsa bile idari kararla üç
gün yayın durdurulmuş oluyor. TİB yasasına eklenen bu maddenin AYM’nin TİB
yasasındaki TİB başkanına dört saat içinde internet sitesi kapatma yetkisi veren
yasa hükmünü iptal kararındaki “Kamu düzeni, hukukun dışlandığı yerde daha çok
bozulur. (…) Hak ve özgürlüklerin ölçüsüz şekilde sınırlandırılması tehlike yaratır”
gerekçesiyle bağdaşmadığı da açık.
Kamu düzeninin sağlanması siyasi iktidarların ve emniyet güçlerinin temel
görevleri olmakla birlikte, bunun demokrasi normları çiğnenmeden yapılması
gerekir. “Benim savcım” veya “benim hakimim” yaklaşımının Türk yargısına ciddi
gölge düşürdüğü kabul edilmeli, kuvvetler ayrılığının demokrasinin en temel ve
hassas noktalarından biri olduğu teslim edilmelidir.
Yeni yargı paketiyle polise tanınan ek yetkiler çerçevesinde, makul şüpheyle
işyeri, ikametgah ve üst aramaya ilişkin uygulama, ülkede kısa zamanda beklenen
üzücü sonuçları doğurdu. Torba yasayla Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda yapılan
değişiklikle, eskiden “kuvvetli şüphe” üzerine harekete geçebilen güvenlik
güçlerinin “makul şüphe” yeterli görülerek müdahale yetkisiyle donatılması ve
bunun ilk uygulamasının bazı medya kuruluşlarına yönelmesi kaygıya neden
oldu. Gözaltına alınan diğer gazeteciler sorgu sonrasında kısıtlamalı olarak serbest
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kalırken, Samanyolu Yayın Grup Başkanı Hidayet Karaca, 14 Aralık 2014 tarihinden
bu yana özgürlükten mahrum kaldı. Aralarında Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Mustafa
Balbay, Tuncay Özkan, Merdan Yanardağ, Müyesser Yıldız ve Doğan Yurdakul’un da
bulunduğu çok sayıda basın mensubunun, bilim adamlarının, muvazzaf ve emekli
her rütbeden askerlerin, kişisel başvurularını inceleyen Anayasa Mahkemesi’nin
“hak ihlali” kararıyla özgürlüklerine kavuşmaları sevindirici olmuştu. Ne yazık ki bu
sevinç, son zamanlarda gazetecilerin tekrar “terörist” ilan edilmeye başlaması ve
özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla kısa sürdü.
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin 3 Ekim 1989 tarihli Görselİşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi önemli ölçüde dikkate alınarak hazırlanan, 3 Mart
2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun’daki basın özgürlüğünden ve çok sesliliği sağlamaktan çok ticari yayıncılığı
düzenliyor ve bu yönüyle demokratik standartları sağlamış görünmüyor. Kanunun
9. maddesinde sayılan yayın hizmet esasları ifade ve basın özgürlüğüne engel
oluşturabilir. Zira bu esaslar yayın yasakları ve internet sitelerinin engellenmesine
gerekçe olarak kullanılabilir.

Fotoğraf: Burak Can,
Cihan - Polis tarafından
kapıları kırılarak el
konulan İpek Medya’ya
atanan kayyum, Bugün
ve Millet gazetelerinde
çalışan 58 kişiyi işten attı.
İşten atılan gazeteciler
güvenlik eşliğinde binaya
girerek özel eşyalarını
topladı ve binadan ayrıldı.
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5680 sayılı Basın Kanunu da gerektiğinde üyelerinin çoğunun siyasi iktidar
tarafından seçilen, bu yüzden bağımsızlığı ve özerkliği sorgulanan RTÜK’e yasaklama
yetkisi veriyor.
Ülkede yükselmeye
Aynı şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve buna
bağlı
Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı (TİB) gibi medya düzenleyici
devam eden korku
kurulların üyelerinin belirlenmesi ve atanması, bu kurumu da bağımsızlığı
iklimi ve siyasi
ve özerkliği konusunda eleştirilerin hedefi haline getiriyor.
kutuplaşma medya
Öte yandan 3 Mart 2011 tarihli 6112 sayılı yasayla bir medya
kuruluşlarının
kuruluşunun
piyasadaki tüm ticari iletişim gelirlerinin yüzde 30’undan
ve emekçilerinin
fazlasına sahip olmasının önüne geçti. Bu gelişmenin tröstleşmenin
birbirlerine
önüne geçeceği konusunda bir iyimserlik ortaya çıkmasına karşın, pazar
karşı düşmanca
payının hesaplanma yöntemi konusundaki belirsizlik yüzünden keyfi
davranmalarının
uygulamalarla karşı karşıya kalınabileceği konusunda kuşkular varlığını
bahanesi olmamalı,
sürdürüyor.
gazete binalarına,
Aynı yasanın 19’ncu maddesi, yayın kuruluşlarındaki yabancı
gazetecilere
sermaye payını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkardı. Serbest piyasa
saldırılara dayanışma ekonomisi açısından bakıldığında, serbest rekabetin oluşmasına
içerisinde karşı
katkıda bulunabileceği düşünülse de bu gelişme basın açısından sakınca
konulmalıdır
da içeriyor. Çünkü yasa, medya kuruluşlarının başka alanlardaki
faaliyetlerine ve kamu ihalelerine katılmalarına olanak sağlıyor. Bu da
ekonomik çıkarlarla siyasi ilişkilerin, basın özgürlüğünün zarar görmesine kapı
aralıyor.

Fotoğraf: Selahattin Sönmez, Hürriyet
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Medya: Dördüncü kuvvet
Özgürlükçü demokrasi düşüncesi; kamusal çıkarlara ilişkin tüm sorunların
açıkça tartışılmasını, toplumsal yarar açısından gerekli görür. Farklı görüşlerin
serbestçe ifade edilmesinden gerçek ortaya çıkar. Bireysel tartışmalar bir
yana bırakılacak olursa, genele hitap eden fikirlerin tartışılacağı saha seçimler
ve referandumlardır. Demokrasilerde halk, kamusal sorunlar hakkındaki görüş
ve isteklerini genellikle belli dönemlerde tekrarlanan seçimlerde veya gerekli
görüldüğünde başvurulan referandumlarda açıklayabilir. Seçmen hangi partiye
oy vereceğine ise seçim öncesi dönemde ve propaganda döneminde
partilerin ne dediği kadar, çeşitli siyasi partilerin ve adayların görüşlerini,
başarılarını ve başarısızlıklarını yazılı, sözel, görsel veya günümüzde
Medya üzerindeki
etkinliği giderek artmakta olan sosyal medya yoluyla öğrenebilir.
baskıların dört
Demokrasilerde halkın gerçeklerden haberdar olarak bilinçli tercih
şekilde gerçekleştiği
yapmalarının gereği medyanın özgür olmasıyla doğrudan ilişiklidir.
görülüyor:
Basın özgürlüğü kadar haber alma da anayasal bir hak ve özgürlüktür.
q
Doğrudan
siyasi
İşte bütün bu nedenlerle demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan
erkin baskıları;
sonra medya da dördüncü kuvvet olarak tanımlanır.
Geride bıraktığımız dönemde çağdaş demokrasinin temeli olan
q Bürokrasi ve
ifade ve basın özgürlüğü, yasalar, kararnameler ve akreditasyon
“özerk” kamu
duvarlarıyla engellendi. İfade ve basın özgürlüğü alanının daraltılması
kurumları yoluyla
aynı zamanda halkın doğru haber alma özgürlüğünü de sınırlandı. Çok
baskıları;
sayıda gazetecinin özgürlüğünden mahrum edilmesi, çok sayıda basın
q Siyasi erkin ve
çalışanının işinden olması; çalışanların da iş, aş, güvenlik veya çevre
bürokrasinin reklam
kaygılarıyla, kendi kendilerine oto sansür uygulamaları bugünün acı
gerçekleridir.
verenleri etkilemesi
Basın kuruluşlarının diğer basın kuruluşlarına yönelik hedef
yoluyla yaptığı
gösterici tarzda yayın yapmaları veya siyasetçilerin bu amaçlı
baskılar ve
söylemlerine geniş yer vermeleri medya açısından yakışıksız
q Medya sahipliği
olduğu kadar üzücü sonuçları olan durumları da ortaya çıkarıyor.
üzerinden
Ülkede yükselmeye devam eden korku iklimi ve siyasi kutuplaşma
medya kuruluşlarının ve emekçilerinin birbirlerine karşı düşmanca
gerçekleştirilen
davranmalarının bahanesi olmamalı, gazete binalarına, matbaalara,
baskılar
gazetecilere saldırılara dayanışma içerisinde karşı konulmalıdır.
Gazeteciler, özgür, tarafsız doğru ve zamanında haberlerle
kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, siyasetin ve siyasetçilerin
karalama ve suçlama kampanyalarına muhatap oluyor. Mesleki gelecekleri, siyasete
karşı zor durumda olan patronların insafına kalıyor. Gazetecilerin görevlerinden
alınmasının, istifa etmelerinin ve istifaya zorlanmalarının sıradanlaşması normal
görülemez. İktidar çevreleri, bu gelişmeleri duymak ve çare üretmek için bir çaba
göstermiyorlar.
Bu olumsuz gelişmelerin toplumu sağırlaştırdığı, körleştirdiği görülüyor.
Siyasal iktidarın kaygı yaratan uygulamaları yanı sıra özerk olduğu sanılan kamu
kurumlarının özgürlükleri daraltan yanlı tutumları endişe verecek ölçüde artıyor.
Yurttaşın habere, bilgiye ve olayları anlaşılır kılan yorumlara ulaşma hakkı en
temel evrensel haklardan biridir. Mart 2014’te yayınlanan ilk Gazeteciler Cemiyeti
Özgürlük için Basın (ÖiB) Projesi raporundan bu yana bütün aylık raporlarda, ifade ve
basın özgürlüğü ihlalleri olabildiğince tarafsız, sıfatlardan arındırılmış ve net olarak
kayda geçirilmeye çalışıldı.
Nisan 2015’de yürürlüğe giren ilave güvenlik önlemleri içeren paket; özgürlükler
açısından büyük sıkıntılar yaratıyor. Bu son dönemde yaşadığımız kayyum olayı
ve “paralel” diye suçlanarak baskı altına alınmaya çalışılan medya kuruluşlarına
olduğu gibi elim Ankara patlamaları ve kaybedilen 102 vatandaşın anılması maksatlı
gösterilerde bile aşırı güvenlik uygulamalarına yasal çerçeve sağlayan bu paketin
nasıl uygulanacağı örneklerle gösterildi. Polis gücüyle gazetelerinden koparılan
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medya çalışanlarının terörist muamelesi görmesi, arkadan kelepçelenmesi, yaka paça
bina dışına atılmaları veya hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde kayyum idaresine
geçen Bugün gazetesi çalışanlarınca yayınlanmaya başlayan Özgür Bugün’e baskın
yapılması, “Daha ne kadar yayınlanacaksınız” sorgulamasında bulunulması ülke
yönetimindeki 1 Kasım 2015 seçimi sonrası oluşan “her şeye muktedir” yönetim
zihniyetini sergilediği gibi yakın gelecekte neler olabileceğinin de göstergesi oldu.
Demokrasinin sadece seçimlerle bağlantılı bir süreç değildir. Azınlık haklarına
saygı, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve herkesin hukuk önünde eşitliği
ilkelerine özen gösterilmelidir. İfade ve basın özgürlüğünü güçlendirmek Türkiye
demokrasisi için hayati önemdedir. Hükümetin kararlarına katılmamak, bunları
çeşitli biçimlerde ifade etmek, toplantı, gösteri ve yürüyüş yapmak ifade özgürlüğü
kapsamındadır. Siyasal iktidarın gösteri ve yürüyüş yapmak isteyenlere karşı
gösterdiği katı tutum, polisin orantısız güç kullanımı ÖiB raporlarında devamlı olarak
önemli yer buldu.
Medya üzerindeki baskıların dört şekilde gerçekleştiği görülüyor:
1- Doğrudan siyasi erkin baskıları: Bu baskılar, basın kuruluşlarının yayın
politikalarına ve içeriklerine müdahale, gazeteci ve yazarların işe
alınması ve işten çıkarılması, görev yerlerinin değiştirilmesi vb. şekillerde
Demokrasinin
görülüyor.
sadece seçimlerle
2- Bürokrasi ve “özerk” kamu kurumları yoluyla baskı:
Başbakanlık
ve bakanlıklar başta olmak üzere, RTÜK, Basın İlan Kurumu,
bağlantılı bir süreç
Telekomünikasyon
İdaresi Başkanlığı gibi “özerk” kamu kurumları
değildir. Azınlık
ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kamu Diplomasisi
haklarına saygı,
Koordinatörlüğü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı gibi birçok diğer
kuvvetler ayrılığı,
resmi kurumca gerek cezalandırma, ödüllendirme, haber akışı sağlama
hukukun üstünlüğü
veya kara listeye alma, gerekse akreditasyon uygulamasıyla, medyaya
haber akışını kontrol altında tutma yöntemleriyle basın özgürlüğü
ve herkesin hukuk
zedeleniyor. Özellikle yerel gazetelerin resmi ilan yoluyla “disipline”
önünde eşitliği
edilmesi uygulaması ile basın kartlarının verilmesine müdahale de bu
ilkelerine özen
başlık altında toplanabilir.
gösterilmelidir. İfade
3- Siyasi erkin ve bürokrasinin reklam verenleri etkilemesi yoluyla
ve basın özgürlüğünü baskı: Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin Ekim 2015’te yayımlanan
“Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu”na göre, kamu ve kamu bağlantılı
güçlendirmek
Türkiye demokrasisi şirketlerin televizyon kanallarına ve gazetelere verdikleri reklamlar
incelendiğinde, neredeyse bütün reklamların “hükümet yandaşı” yayın
için hayati
organlarına, çok az bir kısmının Doğan Grubu’na gittiği, iktidara açıkça
önemdedir
muhalefet edenler ile son zamanlarda “paralel” olarak nitelendirilen
televizyon ve gazetelere hemen hemen hiç reklam gitmediği görülüyor.
4- Medya sahipliği üzerinden baskı: İktidar ile medya sahiplerinin arasındaki
ilişki, havuç-sopa ilişkisine benziyor. İktidarla iyi ilişkiler içinde olan medyanın yayın
politikalarını, manşetlerini, ana haber bültenlerini iktidarın arzu ve beklentilerine
uygun düzenlemeleri, ihale, vergi muafiyeti ve “havuzdan pay” şeklinde
ödüllendirilirken, muhalif çizgide bulunanlar vergi kontrolü, cezaları, ihalelerden men
gibi yaptırımlarla “disipline” edilmeye çalışılıyor. Direnme gücünü kaybeden medya,
daha çok baskı altında kalıyor ve oto sansür giderek yaygınlaşıyor.
Raporlar
Özgürlük için Basın projesinin ilk raporu Nisan 2014’de yayınlanmış, son yılı
da dikkate alan bir yaklaşımla Mart ayı gelişmelerini, ayrıca çalışmamıza dayanak
olacak yasal çerçeveyi içermişti.
Mart 2014 raporunda, dönemin başbakanının medya sahipleri ve yöneticilerine
doğrudan talimat verdiği, yayınların içeriğine müdahalede bulunduğu, rahatsızlık
duyduğu gazetecileri yöneticilerine şikâyet ederek onları atılma dahil çeşitli
yöntemlerle cezalandırdığı, gazetelere köşe yazarı “tayini” yaptığı iddialarının altı
çizildi.
Bu raporda, “Yargıya dönük müdahaleler de bu iddialarla bütünleşerek ‘kumpas’
ve ‘paralel’ yapı tartışmaları adli ve kolluk sistemini siyasal iktidara bağımlı hale
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Fotoğraf: Selahattin
getirecek kaygılarını tetiklediği kaydedildi. Ayrıca yaygın medyaya getirilen baskıların
Sönmez, Hürriyet
ardından halkın yöneldiği sosyal medyaya da sınırlama getirilmesi kınandı.
Nisan 2014 raporunda ise Anayasa Mahkemesi kararıyla sosyal medya
üzerindeki sınırlamalarda rahatlama sağlanırken “Hükümete karşı eleştirel tutum
sergileyen medya ve kamuoyuna karşı devletin organları (yargı, polis), kaba ve
hoyrat tepkilerini sürdürdüğü” vurgulandı. Hükümetin, yargı ve güvenlik kuvvetleri
içinde örgütlendiğini düşündüğü “paralel yapının” komplosuyla karşı karşıya
olduğu inancının, özgürlüklerin kullanımını daha da güçleştirdiği vurgulanan Nisan
raporunda “Hükümet kararlarına ve uygulamalarına yapılan her itiraz ve muhalefet,
hükümet tarafından komplonun parçası olarak değerlendirilince, sakin
ve güvenilir konuşma/diyalog olanağı ortadan kalktı, hoşgörüsüzlük
ortamı derinleşti” denildi.
Kişisel başvurulara
Mayıs 2014 raporunda ise siyasi ortamın gerginliğinin özgürlükleri
üzerine verdiği
baskı altına aldığı vurgulanarak dönemin başbakanın uluslararası
kararıyla Anayasa
örgütlere ve ülkedeki muhaliflere karşı kullandığı dilin ifade ve basın
Mahkemesi sosyal
özgürlüğünün önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.
Özgürlük için Basın Projesi Haziran raporunda basındaki ayrışma
medya üzerindeki
ve kutuplaşmanın derinleştiği endişesi vurgulandı. Raporda, eleştirel
sınırlamalarda
bakışla gelişmeleri okuyucuya aktarmaya çalışan medya kuruluşlarının
önemli rahatlama
“ekonomik, siyasal ve yasal sorunlar” ile karşı karşıya kaldığı, hükümet
sağladı
yanlısı medya kurumlarının ise durumlarının farklı olduğu kaydedildi.
Basındaki ayrışmanın gazetecilerin zaten çok problemli olan iş güvenliğini
daha da sorunlu hale getirdiği belirtildi.
ÖiB Temmuz raporunda başbakanın yüksek sesle düşüncelerini açıklamasını
emir olarak algılayan, başta RTÜK ve TRT olmak üzere kamu kurumlarının çok önemli
dış politika, mülteci sorunu gibi gelişmelerinin haberleştirilmesini engelleyerek
kamuoyunun gelişmeleri izlemekten yoksun bırakıldığı hatırlatıldı.
Ağustos 2014 raporunun vurgusu ise “tek adam yönetimi”
kaygıları oldu. Raporda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ve sonrasında
yaşanan olaylar ve bu olayların Anayasaya aykırılığı iddiaları demokrasi
endişelerine neden olduğu kaydedildi. İktidar partisinin olağanüstü kongresi,
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2014 yılının ilk 6 aylık verilerine göre günlük gazetelerin kamu bağlantılı şirketlerden
aldıkları reklamın “sütun santim” üzerinden miktarı
Sözcü
Bugün

Zaman
Cumhuriyet
Posta
Yeni Akit
Türkiye
Takvim
Yeni Şafak
Habertürk
Akşam
Hürriyet
Milliyet
Star
Sabah
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* The Nielsen
Company
araştırma
şirketinin basın
ilanlarının takibi
için geliştirdiği
ADEX sisteminin
2014 ilk 6 aylık
verilerinden
hazırlanmıştır,
sütun santim.
Prepared from
the data of the
first six months
of 2014 by the
Adex system
developed by
the Nielson
Copany to follow
advertisements
in the media,
column
centimeter.
** Yay-Sat ve
BBD gazete
dağıtım
şirketlerinin
2014 ilk 6
ayındaki gazete
satış verilerinin
günlük aritmetik
ortalaması
alınmıştır.
The average
circulation
figures for the
first 6 months
of 2014, as
recorded by
the Yay-Sat and
BBD distribution
networks.
*** Özgürlük
Araştırmaları
Derneği’nin
“Türkiye’de
Basın özgürlüğü”
raporundan
alınmıştır.
Taken from
the “Türkiye’de
Basın özgürlüğü”
report of the
Association
of Freedom
Research.
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Bazı kamu bağlantılı şirketlerin TV kanallarına verdikleri reklam oranı

Özgürlük
Araştırmaları
Derneği’nin
“Türkiye’de
Basın özgürlüğü”
raporundan
alınmıştır.
Taken from the
“Türkiye’de Basın
özgürlüğü” report
of the Association
of Freedom
Research.

Cumhurbaşkanlığı devir-teslim töreni ve benzeri resmi toplantılarda akreditasyon
adı altında çok sayıda basın kuruluşunun ayrımcılığa uğraması ve gazetecilerin
mesleğin gereklerini yapmalarının engellenmesi de raporda yer aldı.
Özgürlük için Basın Projesi Eylül 2014 raporunda medya mensuplarının sansürü
kanıksamaması gerektiğinin altı çizilerek, sansür, oto sansür, baskıcı eğilimler ve
gerek merkezi gerekse yerel yetkililerin gazeteciler ve basın kurumları üzerindeki
baskılarının sürdüğüne dikkat çekildi. Raporda “Gazetecilere, yazarlara, düşünce
insanlarına yönelik suikast ihbarları, baskı ve değersizleştirme gayretkeşlikleri ve
sosyal medyada linç kampanyaları başta basın ve ifade özgürlüğü ve insan hakları
olmak üzere demokratik yönetim açısından endişe verici gelişmeler oldu” denildi.
Ekim 2014 raporunda ise özgürlüklerin “makul şüpheye” esir düşmemesi
çağrısı vardı. Raporda, “Mevcut haliyle yasalaşması durumunda söz konusu paket
daha bu yılın başlarında güvenlik kuvvetlerinin yetkilerini kısıtlayarak yasaları AB
standartlarıyla uyumlu hale getiren reformları ortadan kaldırmış veya en azından ciddi
biçimde geriletmiş olacaktır” denildi. Değişiklik olmadan yasalaşması durumunda bu
paketin Türkiye’yi daha güvensiz, daha otokrat bir ülke haline getirebileceği uyarısının
yanı sıra medya kuruluşlarının “yeniden yapılanma” kararları çerçevesinde küçülen,
birleştirilen veya kapatılan Ankara büroları gerekçe gösterilerek gazetecilerin işten
çıkarılmasının, istifaya zorlanmasının sıradan hale geldiği kaydedildi.
Kasım 2014 raporunda akreditasyon adı altında sansür uygulamasının
yaygınlaştığı vurgulandı. Açık bir sansür uygulaması olan akreditasyonun
Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na ve Dışişleri de dahil olmak üzere tüm
bakanlıklara, devlet kurumlarına yayılması, medyanın önemli bir bölümünün habere
ulaşmasını ciddi biçimde zorladığı, böylelikle de halkın Anayasa güvencesi altında
bulunan haber alma hakkının zedelendiği vurgulandı. Raporda, ayrıca, dört eski
bakan hakkında yolsuzluk soruşturması yapan Meclis Komisyonu çalışmalarına
mahkemece getirilen haberleştirme yasağı kararını birçok medya kurumunun
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Sansür uygulamaları

tanımayacağını açıklamaları “ifade özgürlüğü açısından ümit verici bir milat” olarak
nitelendi.
Aralık 2014 ayı raporunda, Fethullah Gülen cemaatine yönelik
operasyonların cemaate bağlı medya kuruluşlarına uzanmasının basın
özgürlüğü konusunu bir kez daha gündeme getirdiği belirtilerek, basın
meslek kuruluşlarının bu gelişmeden kaygı duyduğu bildirildi. Raporda, Ceza
Muhakemesi Kanunu’nda yapılan ve yürürlüğe giren değişiklikle birlikte,
eskiden “kuvvetli şüphe” üzerine harekete geçebilen güvenlik güçlerinin şimdi
“makul şüphe” yeterli görülerek müdahale yetkisi bulmasının ve bunun ilk
uygulamalarının görülmesinin de kaygıyla izlendiğine işaret edildi.
ÖiB Ocak 2015 raporunda, “Paris’te basın ve ifade özgürlüğüne
yönelik
toplu kıyım, nefret söyleminin ne kadar ciddi sonuçlar
Akreditasyonun
doğurabileceğini sergilemiştir” denildi. TİB Başkanına internet erişim
tüm bakanlıklara,
yasağı yetkisinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine
devlet kurumlarına
rağmen tekrar TBMM’de konu edilmesi ve birçok gazetecinin sosyal
yayılması, medyanın
medya hesaplarına uygulanan yasaklama ve engellerin kabul
edilemeyeceği de raporda belirtildi.
önemli bir
Şubat 2015 ifade ve basın özgürlüğü ihlalleri raporunda, ülkedeki
bölümünün habere
hoşgörüsüzlük ortamının yoğunlaştığına dikkat çekildi. Nefret suçları
ulaşmasını ciddi
ve kadına karşı şiddetteki artışın, “toplumsal sorun” olduğu vurgusu
biçimde zorladığı,
yapıldı. Raporda, kadına yönelik şiddet kadar medyanın kadınlarla
böylelikle de halkın
ilgili haberleri işlemedeki duyarsızlığı da eleştirildi. 2015’in ilk iki ayında
Anayasa güvencesi
Cumhurbaşkanı’na veya yetkililere hakaret suçundan 67 kişinin
gözaltına alındığını, ağır hapis istemli davalar açıldığı kaydedilerek
altında bulunan
gazeteci, üniversite öğrencisi, işadamlarının “hakaret” iddiasıyla
haber alma hakkının
gözaltına alınmasının sıradan hale geldiği vurgulandı.
zedelemektedir
Cumhurbaşkanının kendisiyle ilgili her sözü, her eleştiriyi hakaret
sayarak dava açarak bir tür yıldırma politikası izlediği iddia edildiği
hatırlatılan raporda, “İç Güvenlik” paketinin özellikle polis yetki ve sorumluluk alanını
düzenleyen maddelerinin yeniden düzenlemeye tabi tutulmadan yürürlüğe girmesi
durumunda seçim arifesinde ülkede zaten gerginleşmesi beklenen siyasi ortamı
daha da gerginleşeceği endişesi belirtildi.
Raporda “İfade ve basın özgürlüğü açısından sıkıntılı, gösteri ve yürüyüş
hakkının kullanımını imkansız hale getirebilecek bu yasa çalışmasının tümden
24 I www.pressforfreedom.org

Özgürlük İçin Basın

Medya mensuplarıyla ilgili adli işlemler

özgürlükçü bir anlayışla düzenlenmek üzere TBMM’den geri çekilmesi” çağrısı
yapılarak, bu istemin siyasi partiler, çeşitli toplum katmanları ve bu arada gazeteci
cemiyetleri tarafından ısrarla talep edildiği hatırlatıldı.
Mart 2015 ayı raporunda akreditasyon uygulamasının yaygınlaşarak devam
etmesinin, medya çalışanlarının çalıştıkları kuruma göre “kabul edilebilir” veya
“kabul edilemez” olarak ayrıştırılmasının, “sansür olmasının yanı sıra ayrıca bir insan
hakları ihlali olduğu” kaydedildi. Medyanın kurumları ve mensupları arasındaki
ayrışmanın boyutlarının giderek büyüdüğüne değinilen raporda, iktidara yakın
basın kuruluşlarına her türlü kolaylık sağlanılırken, “ötekileştirilen” diğer kesimin
habere ulaşmasının önüne akreditasyon uygulamaları gibi engeller konulduğu
ifade edildi. Raporda “özgür ve çok sesli medya ortamının sadece yasal
düzenlemelerle sağlanması mümkün olmadığı” vurgulandı.
Çağlayan Adliyesinde DHKP-C’li eylemcilerin gerçekleştirdiği olaya
Sadece yasal
polisin müdahalesi sırasında Savcı Selim Kiraz’ın da hayatını kaybetmesi
düzenlemelerle
ile tüm haberlere sınırsız yayın yasağı getirilmesinin bir ifade ve basın
özgür
ve çok sesli
özgürlüğü ihlali olduğu kaydedilen raporda, muhalefetin olayın gerisinde
medya ortamının
derin güçlerin olduğu iddialarına da dikkat çekildi.
sağlanması mümkün
Nisan2015raporunda,“Akreditasyonadıaltındahunharcakatledilen
bir savcının cenaze töreninde, Cumhurbaşkanlığında, bakanlıklarda
değildir
veya bir firmanın ticari sunumunda basının bir kısmının dışlanması,
ötekileştirilmesi, ayrımcılık uygulanması kabul edilemez. Gazeteciler
haberden men edilemezler” ifadesi kullanıldı. Raporda, “gazetecinin basın
kartının işlevsiz bırakılmasının, habere ulaşmasının engellenmesinin veya ‘seçilen’
medya mensuplarına verilen bir imtiyaz olarak sunulmasının kabul edilemeyeceği”
vurgulandı.
“Medyada ötekileştirme, ayrıştırma, hedef gösterme, tetikçilik uzun süre ülke
gerçeği oldu” denilen raporda, talimatla manşet atılması, aynı gün içinde aynı başlık
ve içerikle bir düzineden fazla yayın organında haber ve yorum yayınlanmasının
sıradanlaştığı kaydedildi. 2015’in ilk çeyreğinde 23 gazeteci ve dokuz dağıtımcının
tutuklanması, bir gazete yazarının öldürülmesi ve 10 gazetecinin saldırıya uğraması
endişe verici olduğu vurgulanan raporda, Cumhurbaşkanı veya ailesine “hakaret”ten
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Gözaltına alınan gazeteciler
Mart - Aralık 2014

Gözaltına alınan gazeteciler
Ocak - Kasım 2015

sadece Nisan ayı içerisinde üç gazeteci ve iki çizerin mahkum olduğu da hatırlatıldı.
Mayıs 2015 raporunda, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanının, basın ile
siyasi otoriteler arasındaki tartışmaların, doğrudan tarafı ve baş aktörü olmasının
kaygı verici olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun düzenledikleri seçim gezileri, toplantı ve mitinglerinde gazete
ve köşe yazarlarını isim vererek tehdit etmeleri eleştirildi. Suriye’deki muhalif gruplara
silah ve mühimmat taşıdığı gerekçesiyle durdurulan MİT’e ait TIR’larla ilgili haber ve
arama görüntülerinin ve bu yayına hükümetten gelen sert tepkilerin, hükümetbasın ilişkilerini iyice gerdiği hatırlatılarak, iktidar yanlısı gazetelerin bir bölümünün
de hükümet çevrelerinden ve Cumhurbaşkanı’ndan gelen eleştirilere katıldığı ve
basının “ajanlık” yaptığını ileri sürdükleri kaydedildi. Raporda, bu durumun “devlet
sırrı” kavramının bir kez daha tanımlanması gereğini ortaya çıkardığı
da belirtilerek, “Haberciliği ile ödüllendirilmesi gereken gazetecilerin
Gazetecilerin
linç edilmeye çalışılması kabul edilemez” denildi.
Medya patronlarına verilen “gözdağına” da değinilen Mayıs
işlerinden olması
raporunda,
muhalif medya patronlarını vergi kontrolü ve cezasıyla
ve bir kez işsiz
pasifleştirme çabalarının Mayıs ayında Taraf gazetesinde tekrar
kalınca tekrar iş
gözlemlendiğine değinildi.
sahibi olamamaları
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasının Mayıs ayında da “en
medyada
yoğun” suç olmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, birçok kişi
hakkında takibat yapılmasının yanı sıra çok sayıda gazeteciye yönelik
“oto sansür”
olarak haberlerinden veya köşe yazılarından dolayı “soruşturma”
uygulamasının
açıldığına da dikkat çekildi. Gazetecilerin işlerinden olması ve bir kez
yaygınlaşmasına yol
işsiz kalınca tekrar iş sahibi olamamaları medyada yaygın “oto sansür”
açmaktadır
uygulamasına sebep olduğu da raporda vurgulandı.
Haziran 2015 raporunda, genel seçim sonuçları nedeniyle “daha
özgür iklim” umut ve beklentilerine rağmen, medya mensuplarına
yönelik baskı ve ötekileştirmenin devam ettiği belirtildi. TBMM seçimleriyle 13
yıl aradan sonra tek partinin yönetim çoğunluğunu sağlayamaması, koalisyon ve
uzlaşı döneminin başlayacağı beklentisi ile özgürlükler açısından iyileşme olacağı
umudunu doğurduğu kaydedilen Haziran ayı raporunda, bu beklentilere karşın basın
mensuplarına yönelik baskıların gerek seçim döneminde gerekse takip eden günlerde
sürdüğüne dikkat çekildi. ÖiB raporunda, “Siyasi iklimdeki değişikliğe bağlı olarak
yayından kaldırılan programlar, işlerine son verilen gazeteciler, yayınlanmayan köşe
yazıları, “cemaatçilik” ile suçlanarak işlerine son verilen kamu yayıncısı personeli,
haber izlerken gözaltına alınan muhabirler ve artık sıradanlaşan akreditasyon ile oto
sansür uygulaması, işsiz kalan gazetecilerin işsizliğe mahkûm olması Türk basınının
adeta kaderi haline geldi,” denildi.
Cumhurbaşkanına ve ailesine hakaret ettikleri iddiaları üzerine
kovuşturmaların Haziran ayında da devam ettiğine örneklerle yer verilen raporda
Erdoğan’ın, hakaret konusunda aşırı hassasiyetinin ABD’de yayınlanan bir kitaba bile
uzandığına dikkat çekildi.
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“Vatan haini gazeteciler” kavramının bile seslendirilmeye başlandığı
vurgulanan raporda, sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan veya bakanların katıldıkları
etkinliklerde değil, Cumhurbaşkanının ailesinin katıldığı toplantılarda ve ziyaretlerde
de “akreditasyon” adı altında sansür uygulamasına rastlandığı, uygulamanın
Genelkurmay Başkanlığı’nı da kapsadığı belirtildi.
Özgürlük için Basın projesi Temmuz 2015 raporunda gazetecilerin görev ve
sorumluluklarının altı çizilerek, ülkedeki gergin ortamda medya mensuplarının barış,
demokrasi ve insan haklarını savunmaları gerektiği vurgulandı. Raporda bir yayın
grubu binasına yönelik bombalama girişimi, yurdun çeşitli bölgelerinde
görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik saldırılar
kınandı. Raporda Suruç katliamından bu yana 100’den fazla internet
Ülkedeki gergin
sitesine erişim yasağı adıyla uygulanan sansür ve hapisteki gazeteciler
ortamda medya
nedeniyle, medya sektöründe her zamankinden daha fazla dayanışmaya
mensuplarının
ihtiyaç olduğu vurgulandı. Raporda medyadaki nefret söylemiyle ilgili
barış, demokrasi
haberlerin giderek arttığına da vurgu yapıldı. Basın kuruluşlarının diğer
ve insan haklarını
basın kuruluşlarına yönelik hedef gösterici tarzda yayın yaptıklarına
savunmaları
da dikkat çekilen Temmuz raporunda, “Bazı siyasetçilerin basın yayın
organlarına yönelttikleri söylemlerine bir grup basının geniş şekilde yer
gerektiği aşikardır
vermeleri, medya açısından yakışıksız olduğu kadar üzücü sonuçları da
beraberinde getirmektedir” denildi.
Gerek hükümet mensuplarının, gerek yerel yetkililerin medya mensuplarının
çalışmalarını kolaylaştırıcı önlemler alması beklenirken medya kuruluşlarının ve
gazetecilerin doğrudan hedef alınarak politik beyanlarda bulunmaları veya şiddet
kullanılmasına göz yummalarının kabul edilebilir davranışlar olmadığı vurgulanan
Ağustos 2015 ayı raporunda, şehit ve sivil ölümleri, operasyon haberleri gibi
sıradanlaşan bir diğer konunun da medya mensuplarına gelen baskı, haklarında
açılan ceza ve Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları olduğu kaydedildi.
Güneydoğuda çatışmalarda veya Çanakkale’de “paralel yapıya ait” olarak
nitelenen okullara yapılan baskınları haberleştirmeye çalışırken yaralanan Cihan
Haber Ajansı, DİHA, DHA ve Anadolu Ajansı mensubu gazetecilerin mesleğin
zorluğunu sergilediği kaydedilen raporda, basın mensuplarına güvenlik kuvvelerince
ateş açılması, bilgi talebinin “bilgi kirliliği” olarak suçlanması, Cumhuriyet savcısı
Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda katledilmesiyle ilgili
haber yapan, fotoğraf çeken ve yayınlayan 21 gazeteci aleyhinde toplam 157,5 yıla
varan hapis istemiyle dava açılması da Ağustos raporunda yer aldı. Raporda ayrıca
Merdan Yanardağ, Tuğrul Keskin, Doğan Yurdakul, Taylan Sorgun, Nahit Duru, Yılmaz
Polat, köşe yazarı Yalçın Doğan, Kemal Göktaş, Faruk Balıkçı, İbrahim Sezen, Meral

İşten çıkarılan, istfa eden gazeteciler
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2014-2015 RTÜK cezaları
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Şiddet gören basın mensupları 2014-2015

Şiddet şekli

Şiddeti kim uyguladı?

Tamer, Mehveş Evin, Semra Pelek, Alper İzbul, Esra Alus, ve Burcu Karakaş gibi önde
gelen gazeteciler dâhil çok sayıda basın mensubunun işten atılması veya istifaya
zorlanmalarının altı çizildi.
Sadece Türk medya mensupları değil, hem Türkiye’deki gelişmeleri hem de
Suriye’den göç dalgasını izlemek üzere Türkiye’de bulunan yabancı basın mensupları
da medyaya yönelik hoşgörüsüzlük ortamından “nasiplerini” aldı. Merkezi ABD’de
bulunan medya kuruluşu Vice News ekibinden üç kişi gözaltına alındı, sonra iki
yabancı muhabir yurtdışı edildi. Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink’in de sınırdışı
edilmesi Ağustos ayı raporunda yer aldı.
Seçimlerden sonraki iki ay içerisinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın
idari tedbir uygulayarak veya mahkeme kararıyla 123 internet sitesi, 177 Twitter
hesabı, sekiz Facebook sayfası ve bir YouTube kanalının da erişimi engellenmesi
özgürlük iklimi sıkıntısını sergiler nitelikte oldu.
Eylül 2015’te ÖiB raporuna giren en önemli gelişmelerden biri Hürriyet
binalarına yönelik saldırlar oldu. Gazetelerin, ajansların resmi sosyal medya
hesapların veya internet sitelerine ulaşımın sıklıkla engellenmesinin yanı sıra
sansürün daha doğrudan ve açık uygulaması ise Türk Telekom bünyesinde
faaliyet gösteren TTNet’in Tivibu dijital yayın platformunun Bugün TV, Samanyolu
Haber ve Mehtap TV’nin yayınlarına mahkeme kararı olmadan ve “gerekçesiz
olarak” son vermesi damgasını vurdu. Eylül ÖiB raporunda da “hakaret davaları”
nedeniyle Ekrem Dumanlı, Hasan Cemal, Ahmet Altan, Levent Kenez, Yavuz
Baydar, Cafer Songun gibi gazetecilerin ve şarkıcı Atilla Taş gibi “cesaretli
vatandaşların” adli takibata uğramaları, ülkenin önde gelen bir medya kuruluşu
patronuna yönelik bir iktidar partisi milletvekilinin “Tırnaklarını, dişlerini
sökmesini biliriz” tehditleri de yer aldı. Raporda ayrıca Hürriyet yazarı Ahmet
Hakan’ın iktidar yanlısı bir yazar tarafından hedef gösterilmesi ve daha sonra
evinin önünde saldırıya uğraması da kayıt altına alındı. Doğan Grubuna yönelik
“örgüt propagandası” yapma iddiasıyla soruşturma açılması da Eylül ayının
önemli bir gelişmesi idi. Gazetecilerin söyleşi yaptıkları şahısların kimliğinden
veya konuklarının savunduğu siyasi görüşlerinden dolayı “terör örgütü
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propagandası yaptığı” iddiasıyla veya şiddet çağrısı içermeyen yazılarından
dolayı soruşturmaya uğramaları da Eylül raporunda yer aldı.
10 Ekim Ankara katliamı Türkiye’yi sarsarken ÖiB raporuna, katliam ardından
sosyal medyada görülen yavaşlatma ile Başbakanlık emri ile uygulanan haber
karartması haberleşme özgürlüğünün açık ihlali yansıdı. Koza İpek grubuna kayyum
atanarak üç gazete ve iki televizyona sahip grubun doğrudan kontrol altına alınması,
gazetecilerin kelepçelenerek çalışma alanları dışına çıkarılması ve ardından da toplu
işten çıkartmalar, benzerinin 2004’te Uzan grubuna karşı görüldüğü “devir kapatıcı”
gelişmeler oldu.
Koza İpek Holding’in çeşitli firmaları ile Bugün gazetesi, Bugün TV,
Millet
gazetesi ve Kanaltürk TV gibi medya kuruluşlarında yönetimin
Gazetecilerin
zorla, biber gazlı, tazyikli sulu saldırılarla, kayyumlarca devralınması,
mülakat yaptıkları
sadece basın ve ifade özgürlüğü açısından değil aynı zamanda yatırım
şahısların
özgürlüğü ve yatırım emniyeti açısından da sıkıntılı bir sürecin
kimliğinden veya
başladığını gösterdi.
konuklarının
Ekim 2015’te de gazetecilerin “terör örgütü propagandası yapma”
savunduğu siyasi
suçlamasıyla sorgulanması, gözaltına alınması, medya mensuplarının
da birbirleri hakkında ağır ithamda bulunmaları süreci devam ettiği
görüşlerinden
ÖiB raporunda yer aldı. İktidar ile medya arasındaki gerilimin faturasını
dolayı “terör örgütü
yine Hürriyet Dijital Medya Grup Koordinatörü Bülent Mumay ve Zaman
propagandası
Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı gibi medya yöneticilerinin
yaptığı” iddiasıyla
işlerinden olarak ödemeleriyle son buldu. Yazılı basının emektarlarından
veya şiddet
Necati Doğru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği
gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı 11 ay hapis cezasıyla dönemin
çağrısı içermeyen
“hakaret cezası mağdurları” listesine adını yazdırdı.
yazılarından dolayı
Mahkeme kararı olmadan kamu iletişim platformları Kablo TV
soruşturmaya
ve Teledünya’nın yanı sıra Turkcell TV ve Digiturk gibi özel yayın
uğramaları
platformları da “paralel medya” diye gösterilen Yumurcak TV,
Türkiye’ye özgü bir
Samanyolu TV, Mehtap TV, Kanaltürk ve Samanyolu Haber gibi birçok
durumdur
kanalı “Fetullah Gülen terör soruşturmasını” gerekçe göstererek
platformdan çıkarılmaları Ekim ayı raporunda yer aldı. Öte yandan
mahkeme kararı olmadan uygulamaya sokulan bu dışlayıcı tutumun
RTÜK tarafından da eleştirilmesinin sonuç getirmediği, ancak takdir uyandıran bir
gelişme olduğu da ÖiB raporunda vurgulandı.

Fotoğraf: Selahattin
Sönmez, Hürriyet
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Erişim engelleme rekoru

ÖiB Ekim 2015 raporunda ayrıca uluslararası alanda kırılması mümkün
olmayan erişim engelleme rekorunu bir kez daha egale eden Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı’nın (TİB), aralarında Sendika.org haber sitesi, JİNHA kadın haber
ajansı ve Nokta dergisi gibi çok sayıda siteye yasak getirdiği ve 2014’ün Eylül ayı
itibariyle 51 bin 43 site erişime kapatılmışken, “internet yasasının” yürürlükte olduğu
son bir yılda yaklaşık 52 bin siteye erişimin engellendiği Türkiye’de sansürlenen
toplam site sayısının ise 103 bin 877 ile rekora ulaştığı kaydedildi.
Kasım 2015 raporunda, Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar
ile Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanması haberleri ile yurt sathında ve
Türkiye dışından gelen olaya gösterilen tepkiler yer aldı. Tutuklanmanın ertesi günü
olayı protesto etmek amacıyla Ankara Kızılay’da toplanan gazeteciler Cumhuriyet
gazetesinin Ankara bürosuna yürümek isteyen çok sayıda gazeteci ve sempatizanın
polis tarafından gaz bombası sıkılarak engellenmesi de raporda tepkiler bölümünde
yer verildi.
Koza İpek grubuna kayyum atanması sonucunda, grubun Kanaltürk TV ve
Bugün TV den 172 gazeteci ve çalışanın işten çıkarılması, ile Türksat’ın Samanyolu
yayın grubu bünyesinde yer alan 13 tv ve radyonun uydudan indirilmesi ve devamla

Fotoğraf: Taner
Dedeoğlu - Gazeteciler
Cemiyeti Seçilmiş
Kurulları gazetecilere
yönelik artan baskıları
görüştü. Konuşmalarda
çok sayıda gazetecinin
iş akitlerinin
feshedilmesinin
endişe verici olduğu
vurgulandı.
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bu frekansların iktidara yakın TV’lere tahsis edilmesine ilişkin karar da Kasım ayı
raporunda işlenilen haberler arasındaydı. Nokta dergisinin kapak haberinin yeniden
bazı odakları kızdırdığı haberleri izlenerek yazı işleri müdürü Murat Çapan hakkında
20 yıla kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandığı da Kasım raporunda yer
aldı.
Kasımın son günlerinde yer alan Diyarbakır Belediye Baro Başkanı Tahir
Elçin’in öldürülmesi de rapora endişe verici olay olarak rapora yansıdı. Türk basının
duayenlerinden Hasan Pulur’un ebediyete intikaline de raporda yer verildi.

Gazetecilik zor meslek
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kaldırılan, ancak yeniden
kazanılması
için Gazeteciler Cemiyeti’nin büyük uğraşlar verdiği fiili
Bütün iyileştirmelere
hizmet zammının (yıpranma payı) ne kadar yerinde ve gerekli olduğu
rağmen en az 31
1923’ten bu yana doğal olmayan nedenlerle kaybettiğimiz 77 gazetecinin
basın mensubunun
hayatıyla kanıtlandı.
özgürlüğünün
Gazeteci tanımı üzerinde ülkede bir türlü hem fikir olunmamasına
ve günümüzde bütün iyileştirmelere rağmen en az 31 basın mensubunun
kısıtlanması da bir
özgürlüğünün kısıtlandığı bir gerçektir.
gerçektir
Medya kuruluşlarının bahçelerine bomba atılması, araçlarının
kurşunlanması veya binalarının saldırganların hedefi haline gelmesi,
son iki yılda yaşadığımız kötü olayların göstergeleri oldu.
Özgürlük için Basın raporlarında duyumlara, iddialara, kulaktan dolma
bilgilere veya ayrıca kanıtlayamadığımız verilere hiç yer verilmedi. Dolayısıyla ÖiB
raporlarındaki veriler duyulup bilinenden değil, açık kaynaklardan erişilip doğrulanan
rakamlardır. Gazetecilerle hakkında Mart 2014 ile Aralık 2015 arasındaki dönemde
açılan davalar, tutuklu-tutuksuz yargılamalar, verilen hapis cezaları, ötelenen cezalar
ve yoğunlaşan hakaret davaları ile suç duyuruları, değişik bir dönemden geçtiğimizi
Fotoğraf: Ebubekir Atmaca,
vurguluyor.
Cihan Cumhuriyet Gazetesi Genel
Mart-Aralık 2014 döneminde gazeteciler hakkında 77 dava açılırken, OcakYayın Yönetmeni Can Dündar
ve Ankara Temsilcisi Erdem
Kasım 2015 döneminde 157 dava açılması, yine 2014’ün son dokuz ayında gazetecilerle
Gül’ün tutuklanmasına tepki
ilgili toplam 179 adli işlem yapılırken, 2015’in 11 ayında medya mensuplarına
için Ankara’da toplanan,
kalabalığa, polis ekipleri biber
yönelik 305 adli işlem uygulanması medya mensuplarının özgürlükleri açısından
gazı ile müdahalede bulundu.
durumun kötüleşmesine net bir örnektir. 2014 yılında basın kurumlarına yönelik
Gösteriye Gazateciler Cemiyeti
Başkan Vekili Savaş Kıratlı
sözlü sataşmanın dışında kayda değer saldırı yaşanmamışken, 2015’in ilk 11
başkanlığında bir kalabalık
ayında medya kuruluşlarına 13 fiziki saldırının gerçekleşmesi, bu sürede medya
heyetle katıldı.
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Fotoğraf: Selahattin
mensuplarına yönelik toplam 161 fiziki ve sözlü şiddet olayı yaşanması, bunların
Sönmez, Hürriyet
büyük çoğunluğunun güvenlik kuvvetlerinden gelmesi endişe kaynağı oldu. Nitekim
eleştiriye tahammülsüzlük diye yorumlanabilecek bir tutum içerisinde medyanın
bir bölümünün ötekileştirilmesi ve hatta kayyum atanarak “doğrudan yönetim”
uygulanarak ehlileştirilmeye çalışılması ibretlik gelişmeler oldu.
Yine 2014’te gazetecilerle ilgili olarak, cezanın infazı ötelenenler dahil, 10 hapis
cezası verilirken, 2015’te yine infaz ötelemesi dahil hapis cezalarının sayısının 12
olması, suç duyurusu ve soruşturmalarının 2014’in son dokuz ayında 88 iken 2015
ilk 11 ayında 117’ye yükselmesi, ülkedeki genel ve basın özgürlüğü iklimini sergiler
niteliktedir.
2014’ün son dokuz ayında altısı kadın gazeteci olmak üzere toplam
54 gazeteci kısa veya uzun süre tutuklanırken, 2015’in ilk 11 ayında
Yabancı gazetecilerin
25’i kadın gazeteci olmak üzere toplam 103 gazeteci gözaltına alındı.
ajanlıkla suçlanması,
Hapisteki gazeteci sayısı ise 2014’te 22’ye düşmüşken 2015’de tekrar 31
gözaltına alınması
rakamına ulaşması endişe verici bir gelişme oldu.
ve
sınır dışı edilmesi,
Aynı şekilde Mart-Aralık 2014 döneminde oldukça yüksek 330
Türkiye de basına ve
gazetecinin işten çıkarılmasına, 8 gazetecinin istifa etmesine karşılık,
Ocak-Kasım 2015 döneminde 442 gazeteci daha işten çıkarıldı, 29’u istifa
basın mensuplarına
etti.
yönelik baskının
Medya mensuplarına yönelik şiddet hareketleri 2014’te de devam
sınır
ötesi boyutlara
etti. Mart-Aralık 2014 döneminde görülen 107 şiddet hareketinden 95’ı
ulaştığının da
erkek, 12’sinin kadın gazetecilere ve ikisi de yayın kuruluşlarına yönelikti.
göstergesi oldu
Bunların 63’ü polis, 35’i “diğer” kişilerce, 9’u vatandaşlar tarafından yapıldı.
9 vakada medya mensuplarının hakaret ve tehdide maruz kaldığı da
kaydedildi. 2015 yılında yayın kuruluşlarına yönelik saldırılarda belirgin
bir artış görüldü; 12 yayın kuruluşuna yönelik gerek saldırgan grupların gerekse
güvenlik güçlerinin medya özgürlüğü açısından endişe verici davranışları oldu. Yayın
kuruluşlarından gazetecilerin zorla çıkarılması, ellerinin arkadan kelepçelenmesi
ve fiziki bütünlüklerine yönelik şiddet uygulanması, “yayın kuruluşlarına yönelik
şiddet” olarak değerlendirildiğinden, bu yıl şiddet gören basın mensupları sayısında
düşüş görülüyor. Bu durum yanıltıcıdır. Ancak saldırıya uğrayan kurumlarda kaç
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Fotoğraf: Selman Güneş,
Cihan

gazetecinin şiddete uğradığının belirlenmesi imkanı bulunmadığından bu sayıya
dahil edilmedi. Bu çerçevede 2015’te 16’sı sözlü, 51’i fiziki, 12’si kadın gazetecilere
yönelik olmak üzere basın mensuplarına karşı toplam 67 şiddet vakası kaydedildi.
Bu şiddet hareketlerinin 16’sının vatandaşlar tarafından, 17’sinin polis tarafından,
34’ünün ise kimliği herkesçe tahmin edilen “üniformasız” şahıslar tarafından
işlendiği bildirildi.
Sansür-oto sansür:
Oto sansürün ne olduğu, ne kadar yaşandığı, ancak televizyon ve gazete
haberleri izlenerek, köşe yazıları okunarak hissedilebilirse de bunların sayılara
dökülmesi mümkün değildir. Ancak sansürün sayılarla görülebileceği durumlar da
vardır.
Mart-Aralık 2014 döneminde akreditasyon adı altında 24 kez ve onlarca
gazeteci habere erişimden ve hatta haberdar olmaktan bile men edildi. Yine aynı
dönemde 23 kez üst kurullarca yayın engeli, 46 kez de erişim engeli görüldü.
2015’in Ocak-Kasım döneminde ise 31 akreditasyon olayı, 103 kez üst kurullarca
yayın engeli ve 797 kez haber sitelerine, haberci bloglarına yönelik erişim engeli
uygulaması görüldü. Mart 2014 ile Kasım 2015 arasındaki dönem dikkate alındığında
55 akreditasyon vakası, 126 yayın engeli ve 843 erişim engeli yaşandığı görülecektir.
Ayrıca akreditasyon uygulamaları “olay bazında” kayda alınmıştır. Gülen
cemaatine yakın medya medya organlarıyla çoğu kez Sözcü, Ulusal TV gibi
“muhalif” kuruluşları muhabirleri akreditasyon uygulandığı durumlarda haberden
men edildikleri dikkate alınırsa bu surette habere ulaşımı engellenen gazeteci
sayısının oldukça yüksek olduğu anlaşılacaktır.
Erişimi engellenen site sayısı ise 2013’e kadar toplam 42 bin 686 iken, bu
sayıya 2014’te 23 bin 558 ilave edilerek 66 bin 244’e, 2015’in ilk 10 ayında 37 bin 633
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eklenerek uluslararası alanda kırılması zor bir rekora imza atıldı ve erişime kapatılan
toplam site sayısı 103 bin 877’ye ulaştı.
Türkiye’de medya mensuplarına yönelik uygulamalardan yabancı gazeteciler
de “nasibini” aldı. 2014’te bir, 2015’te üç yabancı basın mensubu sınır dışı edildi. Bu da
basın ve ifade özgürlüğü konusunda “sınır tanımadığımızın” bir göstergesi oldu.

Değerlendirme
İfade ve basın özgürlüğü sadece kabul gören fikirler için geçerli değildir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında şiddet, nefret suçu olmadığı, insanların milli,
dini ve kültürel değerlerini aşağılama ve ötekileştirme içermediği sürece herkesin
fikrini açıklama hakkı olduğu ve bu haktan vazgeçilemeyeceği vurgulanıyor. Gerek
Anayasa Mahkemesi’nin gerekse uluslararası hukuk kurumlarının birçok davada,
“İktidarda veya kamuoyu önünde olanların eleştiriye tahammül etmeleri ve bunların
ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanır. Üst düzey kamu
yöneticilerinin ağır eleştirileri dahi hoşgörü ile karşılamak zorundadırlar” yönündeki
evrensel kararlara rağmen, çok sayıdaki “hakaret” davalarından da görüleceği gibi
bu konudaki sorunlar maalesef devam ediyor.
Türkiye’de bir dönemin en üst düzey yöneticileri dahikendileriyle
ilgili karikatürleri ofisinin duvarlarına asabilecek kadar eleştiriye hoşgörü
gösterilebiliyordu. Bugün ise eleştiriye tahammülsüzlüğü sergileyen “hakaret”
davalarındaki artış, eleştirel başlık atan dergilerin toplatılması veya
gazete ve TV’lere yaşama hakkı tanınmaması basın ve ifade özgürlüğü
açısından gerilemenin boyutunu gösteriyor.
Toplum önünde
Özgürlük için Basın Projesi’nin birinci yılı sonunda tüm komite
olanların eleştiriye
üyeleri ve diğer katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen geniş katılımlı
de hazır olmaları
değerlendirme toplantısı sonuç bildirgesinde, basın ve ifade özgürlüğü
gerektiği fikri
açısından 2014’ün yakın tarihin en zor yıllarından biri olduğu
kabul
edilip yayın
kaydedilerek, 2015’in zor bir yıl olabileceği endişesi seslendirildi. Yıl
boyunca yaşanılanlar bu öngörüyü maalesef doğrular nitelikte oldu.
yoluyla hakaret
Medya özgürlüğü iklimindeki kötüleşme, medya mensupları
iddialarıyla yapılan
aleyhine açılan davalarda mahkemelerin verdiği hapis cezalarında ete
suç duyurularının
kemiğe bürünürken yabancı gazetecilerin Türkiye’de çalışma koşulları
her
türlü eleştiriyi
da giderek zorlaşıyor. Yabancı gazetecilerin ajanlıkla suçlanması,
engelleme maksatlı
gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi, Türkiye’de basına ve basın
mensuplarına yönelik baskının sınır ötesi boyutlara ulaştığı da açıkca
ve bir baskı
gözler önüne seriyor.
unsuru olarak
Özgürlük için Basın Projesi’nin devam ettiği 2014-2015
kullanılmasının
yıllarında ifade ve basın özgürlüğünde ciddi bir gerileme oldu. Giderek
önüne geçilmelidir
yaygınlaşmakta olan eleştiriye tahammülsüzlük, trol saldırıları ve
iktidar yanlısı yazarların ve gazetecilerin oluşturdukları bezdirme,
caydırma saldırıları yüzünden, daha birkaç yıl öncesine göre birçok
hassas konunun iktidarın düşüncesinden farklı yaklaşımlarla ele alınması giderek
imkansızlaşıyor.
İfade ve basın özgürlüğü önünde yasal sıkıntıları incelediğimiz bölümde
üzerinde detaylı olarak durduğumuz ve 2015’te yürürlüğe giren iç güvenlik paketiyle
getirilen AB standartları gerisindeki düzenlemelerle gazetecilere, yazarlara ve sosyal
medya kullanıcılarına karşı açılan ve devam eden ceza davalarında ciddi artış oldu.
Sivil toplumun tüm gayretlerine rağmen gazetecilere ve düşünce ifade
edenlere yönelik sistematik bir gözdağı verme mekanizması olduğu hissediliyor.
Medya organlarına saldırılar ve bilhassa “hakaret” şikâyetiyle özgürlük ortamının
baskılanması, kontrol altına alınması endişe verici boyutları aşıyor.
İstikrarı sadece tek parti iktidarına bağlamak yanlıştır. İstikrar ancak toplumdaki
tansiyonun, kutuplaşmanın uzlaşılarak giderilmesi, ülkede huzurun tesisiyle
mümkündür. Polisiye tedbirlerle atılacak adımlar, sadece sorunların çözümünü
öteler. Türkiye’de medyada da yansıması görülen çeşitli toplum katmanları arasındaki
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tırmanan kutuplaşma korku verecek boyutlara ulaştı. Medya kurumlarına saldırılar,
kayyum atanması ve sair metotlarla muhalif medyayı susturma gayretleri aktif
şekilde ve siyasi önderlik üstlenilerek önlenmeli, medyada ve internette özgür
konuşmayı kısıtlayan bir ortam yaratan gergin siyasi iklim yatıştırılmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90’ıncı maddesi dikkate alınarak,
uluslararası hukuk kurallarının ve bilhassa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
içtihadının Türk mahkemelerince ve kurumlarınca dikkate alınması sağlanmalıdır.
Toplum önünde olanların eleştiriye de hazır olmaları gerektiği fikri kabul edilip yayın
yoluyla hakaret iddialarıyla yapılan suç duyurularının her türlü eleştiriyi engelleme
maksatlı ve bir baskı unsuru olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir.
Gerek siyasi iktidar gerekse devlet bürokrasisi ve özerk kurumlar ile medya
arasındaki ilişki “gözdağından” arındırılmalı, haber alan-haber veren ilişkisine
geçilmelidir. Çeşitli yöntemlerle, teftişlerle ve adli davalar, tutuklamalar, gözaltı,
sansür, haber yasağı gibi uygulamalar, siyasi talimatlarla işten çıkarma, görevde
yükseltme medyada sıkça görülmeye başlarken, oto sansür uygulamaları yaygınlaştı.

Fotoğraf: Ali Cansev, Cihan İstanbul Valiliği önünde
toplanan bir grup gazeteci,
Hürriyet Gazetesi Yazarı
Ahmet Hakan Coşkun’a
yapılan saldırıyı protesto etti
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Toplumda infial uyandıran, çok sayıda vatandaşın katledildiği Suruç ve Ankara
patlamaları gibi terör saldırılarının, eşi görülmemiş boyutta uygulanan haber
karartmasıyla sansür edilmesi gibi, halkın kayıplarının acısını yaşatacak anma
toplantılarının da aşırı şiddetle engellenmesi büyük endişe kaynağı oldu. MİT TIR’ları
örneğinde olduğu gibi, haber yapan gazetecilerin on yıllarca hapisle cezalandırılması
için dava açılması, haber-ulusal güvenlik çelişkisinin bir kez daha yaşanmasına
yol açtı. Haber karartmanın çok sık tekrarlanan bir uygulama haline gelmesi gibi,
bilhassa sosyal medyada özerk kurumun idari tedbir kullanarak haber akışını
engellemesi, ifade ve basın özgürlüğü açısından büyük problem oluşturdu. Haber
karartma ve sansür gibi uygulamaların toplumlarda bilgiye dayanmayan yorumlara
ve komplo teorilerine zemin hazırladığı da açıktır.
Medyada iktidar yanlısı ve karşıtı gibi ayrışmanın olması her dönemde
görülmüşse de son dönemlerde yaşanan ve aşırı kutuplaşmanın ötesinde iktidara

Fotoğraf: Selahattin
Sönmez, Hürriyet
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yakınmedyakuruluşlarınınvegazetecileriniktidarakarşıtgörülenyayınkuruluşlarına
ve gazetecilere karşı adeta hedef gösterme çizgisine gelmeleri, üzüntü ve endişe
nedeni oluyor. Medya kuruluşlarının bombalanması, bu kurumlara ateş açılması
veya iktidar yanlısı gruplarca işgal edilmeye çalışılması, kapı ve pencerelerinin
tahrip edilmesi, medya üzerindeki baskının fiziki şiddet aşamasına geçebileceğini
gösteriyor. Nitekim kayyum yönetimine alınan bir medya grubunda gazetecilerin
elleri kelepçelenerek ve hırpalanarak görevlerinden uzaklaştırılması, daha sonra
işlerinden atılmaları, medyanın geleceği açısından karamsar bir tablo ortaya çıkardı.
Üst kurumların ve TRT gibi kamu yayın kurumunun gerek siyasi aktörlere
gerekse medya kuruluşlarına karşı daha bağımsız ve yansız olmaları beklenirken,
seçim döneminde uygulanan cezalar, yaptırımlar ve TRT’de siyasi aktörlere tanınan
propaganda süreleri bu alandaki sıkıntıyı sergiliyor.
Gerek siyasi iktidarın doğrudan ve kamu özerk kurumları ile reklam verenler
üzerinden dolaylı baskıları gerekse çoğunlukla şeffaf olmayan gazete sahiplik yapısı
ve el değiştirme süreçleri, kamu ihale sistemindeki aksaklıklar, medyanın yayın
politikalarındaki bağımsızlığına açıkca gölge düşürüyor.
Kamu ilanlarının siyasi değerlendirmeler ve sübjektif kriterlerle adil olmayan bir
şekilde dağıtılması ve ilan kesme cezaları, Basın İlan Kurumu’nun kuruluş sebeplerine
aykırı olması kadar, özellikle yerel medya için yaşamsal sıkıntılar doğuruyor. “Havuçsopa politikasına” dönüşen bu durum, basın özgürlüğüne ciddi bir tehdit oluşturuyor.
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Hapisteki gazeteciler
28 Kasım 2015 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü
bulunan dördü imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 31 gazeteci bulunmaktadır.
1- Ali Konar, Azadiya Welat gazetesi temsilcisi, Malatya E Tipi Cezaevi
2- Cengiz Doğan, Azadiya Welat gazetesi Nusaybin muhabiri, Mardin E Tipi
Cezaevi
3- Cüneyt Hacıoğlu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak muhabiri, Şırnak Cezaevi
4- Ensar Tunca, Azadiya Welat gazetesi Iğdır muhabiri, Iğdır Kapalı Cezaevi
5- Erdal Süsem, Eylül dergisi editörü, Edirne F Tipi Cezaevi
6- Erol Zavar, Odak Dergisi sahibi ve yazı işleri müdürü, Şair, Sincan 1 Nolu F Tipi
Cezaevi, Ankara
7- Faysal Tunç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak muhabiri, Rize-Kalkandere L
Tipi Cezaevi
8- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep temsilcisi, Gaziantep H Tipi
Cezaevi
9- Gültekin Avcı, Bugün gazetesi yazarı, Silivri Cezaevi
10- Hamit Duman (Dilbahar), Azadiya Welat gazetesi yazarı, Erzurum E Tipi
Cezaevi
11- Hatice Duman, Atılım gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü, Bakırköy Kadın
Kapalı Cezaevi, İstanbul
12- Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu başkanı, Silivri Cezaevi
13- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Antep
H Tipi Cezaevi
14- Kenan Karavil, Radyo Dünya yayın yönetmeni, Adana Kürkçüler F Tipi
Cezaevi
15- Mehmet Baransu, Taraf gazetesi yazarı, Silivri Cezaevi
16- Mikail Barut, Özgür Halk dergisi editörü, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi
17- Miktat Algül, Mezitli FM genel yayın koordinatörü, Osmaniye T Tipi Kapalı
Cezaevi
18- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet dergisi Ankara temsilcisi, Tekirdağ 2 Nolu F
Tipi Cezaevi
19- Nuri Yeşil, Azadiya Welat gazetesi Tunceli temsilcisi, Maraş-Elbistan E Tipi
Cezaevi
20- Ömer Gül, Dicle Haber Ajansı Bursa muhabiri, Bursa E Tipi Cezaevi
21- Sami Tunca, Mücadele Birliği dergisi yazı işleri müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi
Cezaevi
22- Sevcan Atak, Özgür Halk dergisi editörü, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi
23- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat gazetesi Adana temsilcisi, Isparta E Tipi
Cezaevi
24- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van Muhabiri, Erzurum Oltu T
Tipi Cezaevi
25- Tahsin Sağaltıcı, Yürüyüş dergisi muhabiri, Metris Cezaevi-İstanbul
26- Ufuk Erhan, Gelecek gazetesi muhabiri, Maltepe Cezaevi-İstanbul
27- Muhammed Resul, Vice News yerel muhabiri, Adana Kürkçüler Cezaevi
28- Cevheri Güven, Nokta dergisi genel yayın yönetmeni, Silivri Cezaevi
29- Murat Çapan, Nokta dergisi sorumlu yazı işleri müdürü, Silivri Cezaevi
30- Can Dündar, Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni, Silivri Cezaevi
31- Erdem Gül, Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi, Silivri Cezaevi
www.pressforfreedom.orgI 39

Özgürlük İçin Basın

40 I www.pressforfreedom.org

Özgürlük İçin Basın

Acı liste: Öldürülen gazeteciler
Cumhuriyet öncesi dönemin kabarık “öldürülen gazeteciler listesi bir tarafa
bırakılırsa 1923’te Cumhuriyet’in ilanından Aralık 2015’e kadar en az 77 gazetecinin
doğal olmayan nedenlerle, çoğunlukla mesleğini icra ederken hayatını kaybetmesi,
Türkiye’de basın mesleğinin ne kadar ciddi sıkıntıları bulunduğunu tek başına izaha
yeter.
Bu yüksek rakama, görevi başındayken doğal afetlerde veya diğer doğal
nedenlerle yaşamını yitiren ve aralarında Kasım 2012’deki Van depreminde bir
bayram günü çöken “Bayram Oteli”nde ölen Cem Emir ile Sebahattin Yılmaz’ın
bulunduğu basın şehitlerinin dahil edilmediği de dikkate alınırsa durumun ne kadar
acı verici olduğu daha net anlaşılacaktır.
1923-1930 döneminde Cumhuriyet öncesi dönemin çok sayıda
gazetecinin öldürülmesine kıyasla sakin bir dönem yaşandı, 1930’da bu
1923’den bu yana 77
suskunluk gazeteci Hikmet Şevket’in katledilmesiyle son buldu.
gazetecinin doğal
1930-1948 döneminde tek parti döneminin zorlukları ve basına
olmayan nedenlerle,
yönelik baskılara ilişkin şikayetlere rağmen gazeteci ölümü görülmedi.
1948’de Marko Paşa dergisinden Sabahattin Ali öldürüldü. Türkiye’nin
çoğunlukla mesleğini
çok partili hayata geçtiği dönemin başında işlenen bu cinayetten sonra
icra ederken hayatını
Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar da gazeteci ölümüne rastlanmadı. 1974’te
kaybetmesi,
ise ANKA muhabiri Adem Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı’nı izlediği sırada
Türkiye’de basın
esir düştüğü Rumlar tarafından işkenceye uğradı ve ağır yaralı olarak
mesleğinin ne kadar
teslim edildiği Türk tarafında hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
ciddi sıkıntıları
1977’de Zeki Erginbay, 1978’de Hüseyin Şen, Gani Bozarslan, Cengiz
Polatkan ve Ali İhsan Özgür meslek şehidi oldu.
bulunduğunu tek
1979’da ise Türk basını çok önemli kalemlerinden birini, Milliyet
başına izaha yeter
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi teröre kurban verdi. Aynı
yıl İlhan Darendelioğlu, 1980’de İsmail Gerçeksöz, Ümit Kaftancıoğlu,
Muzaffer Fevzioğlu ve Recai Ünal kaybedildi.
1988’de Mevlüt Işık, 1989’da Seracettin Müftüoğlu, Sami Başaran, Kamil
Başaran yaşamını yitirirken, 1990’da Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni
Çetin Emeç katledildi. 1990’da Turan Dursun, 1992’de Gündüz Etil, Mehmet Sait Erten,
Halit Güngen, Cengiz Altun, İzzet Kezer, Bülent Ülkü, Mecit Akgün, Hafız Akdemir,
Çetin Ababay, Yahya Orhan, Hüseyin Deniz, Musa Anter, Yaşar Aktay, Hatip Kapçak
ve Namık Tarancı öldürüldü.
1993’te Orhan Karaağar, Kemal Kılıç, Mehmet İhsan Karakuş, Ercan Gürer,
İhsan Uygur, Rıza Güneşer, Ferhat Tepe, Muzaffer Akkuş ve Uğur Mumcu basının acı
kayıpları oldular.
1994’te Ruhi Can Tul, Nazım Babaoğlu, Kamil Koşapınar, İsmail Ağay, Erol
Akgün, Bahri Işık ve Ersin Yıldız kaybedildi.
1995’ın basın şehitleri listesinde Onat Kutlar ve Seyfettin Tepe bulunurken,
1996’ya tutukluyken gördüğü işkence sonrasında ölen Metin Göktepe damga vurdu.
Aynı yıl Kutlu Adalı Kıbrıs’ta saldırıya kurban düştü. 1996’nın diğer acı haberleri
Yemliha Kaya ve Selahattin Turgay Daloğlu öldürülmeleri oldu.
Reşat Aydın, Ayşe Sağlam, Abdullah Doğan ve Ünal Mesuloğlu ise 1977’de
kaybettiğimiz gazeteciler oldu.
1998’de Mehmet Topaloğlu, 1999’da Süleyman Yeter ve Ahmet Taner Kışlalı acı
kayıplar listesine girdi.
2001 yılında Kosova’daki savaş sırasında görev yapan Kerem Lawton yaşamını
yitirdi.
2004 yılında Önder Babat ve Yaşar Parlak öldürülürken, 2007’de Hrant Dink
gazetesinin önünde kurşunların kurbanı oldu.
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Fotoğraf: Burak
Can, Cihan - Millet
Gazetesi’nden
Mustafa Kılıç Ipek
Medya Grubu’na
yapılan baskinda polis
tarafından tartaklandı.
Bu sırada vucuna aldığı
darbe nedeniyle Kılıç
yaralandı.

2008’de Engin Ceber, 2009’da İsmail Cihan Hayırsevener, 2010’da Metin Alataş
ve Cevdet Kılıçlar yaşamını yitirirken, 2015 yılında Nuh Köklü dükkanının camına
kartopu isabet etmesine sinirlenen bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
2015’in diğer acı kayıpları arasında ise Adımlar Dergisi muabiri Ünsal Zor ile
Halep’te görevi başında öldürülen Salih Mahmut Leyla ve Urfa’da hunharca katledilen
Suriye uyruklu gazeteciler İbrahim Abdülkadir ile Firas Hamadi yer aldı.
Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
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Çözüm önerileri
Demokrasilerin temelini oluşturan ve vazgeçilmesi mümkün olmayan
basın ve ifade özgürlüğü açısından da vatandaşlara önemli teminatlar sağlayan
Anayasamızın 24, 25 ve 26. Maddeleri “Din ve Vicdan Hürriyeti”, “Düşünce ve
Kanaat Hürriyeti”, “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti”ni güvence altına
alır. Bu yüzden haber karartma, yayın yasakları gibi uygulamalar, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’na aykırıdır. Bu uygulamalar, yine Anayasa güvencesi
altında bulunan halkın haber alma hakkını ihlaldir.
Özgürlükleri Anlayış Sorunu - Ülkedeki ifade ve basın özgürlüğü
konusundaki temel sorun yasalardan daha çok uygulamayla ilgilidir. Anayasanın
90. Maddesindeki “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma
hükümleri esas alınır. “ hükmü karşısında yasalarımızdaki hükümlerden önce
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile AİHS hükümlerinin ve bunlarla ilgili AİHM
yerleşik kararlarının uygulanması gerekir. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin
kararları da bu yöndedir. Bunlardan en önemlisi 2 Nisan 2014 tarih ve 2014/3986
sayılı karardır. Bu kararın mahkemeler tarafından dikkate alınması ve
uygulanması gerekirken, mahkemelerden benzer olaylarla ilgili çok farklı
kararlar çıkmaktadır. Bu itibarla sorun yasal düzenlemeden çok, uygulayıcıların
demokrasiyi ve özgürlükleri anlayışıyla ilgilidir.
İnternet Yasası - Bununla birlikte; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle
Gazetecinin
Başbakana, Bakana yani yürütme organlarına süreli de olsa internet
sitelerine erişimin yasaklama yetkisinin verilmesi kabul edilemez
sansürlenmesi,
olup acil değişiklikler yapılması gereklidir.
haber karartma,
TCK ve Terörle Mücadele Kanunu - Türk Ceza Kanunu ve
yayın yasakları gibi
Terörle Mücadele Kanunu’nun basın, düşünce ve ifade özgürlüğüyle
uygulamalar Anayasa
bağdaşmayan bazı maddeleri, gazetecilerin her an terörist
güvencesi altında
suçlamasıyla tutuklanmasına kapı açıyor. Bu maddeler yüzünden
bulunan halkın haber
her gazeteci, yazdıklarından dolayı herhangi bir gün sabaha karşı
evinden alınarak cezaevine kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya
alma hakkını ihlaldir
gelebiliyor. Bu tehlike, basın özgürlüğüne ciddi zararlar veriyor
TCK ile Basın Kanunu’nda suçların düzenlendiği maddeler
değiştirilmeli ve yapılacak yeni düzenlemelerde kamu yararı gözetilmelidir.
Dolayısıyla kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda haber karartılmamalı,
yayın yasağı konulmamalıdır.
Hakaret Davaları - Basın mensupları haber ve yazılarından dolayı en çok
kamu görevlisi veya kişilere hakaret edildiği ya da özel hayatlarının gizliliğinin
ihlal edildiği iddiası ile hukuk ve ceza davalarına muhatap oluyorlar. Bu davalarda
basın mensubunun haber ya da köşe yazısındaki maddi olayı ispat hakkı
kamu yararı koşuluna bağlanmış olmakla birlikte (T.C.K.mad:127 ) özellikle kamu
yöneticisi ve siyasi kadroların şikâyetçi olduğu davalarda kamu yararı maalesef
mahkemelerce objektif ölçütlerle değerlendirilmektedir. Bu itibarla da farklı
sonuçlar çıkabilmektedir. Oysa Anayasanın 39. maddesinde kamu hizmet ve
görevlileriyle ilgili isnatların ispatında kamu yararı koşulu bulunmamaktadır.
O nedenle kamu görevlileri, siyasi kadrolar ve kendisini kamunun beğeni ve
değerlendirmesine sunmuş kişiler hakkındaki yazı ve yayınlarda basın
mensubuna ispat hakkı sınırsız olmalı ve Anayasa hükmü uygulanmalıdır. Aynı
şekilde bu kişilerin özel hayatı kavramının da sınırları daraltılmalıdır (TCK mad:
134).
Hakaret suçlarında hapis cezası kaldırılmalıdır. Avrupa Birliği ve uluslararası
standartlar esas alınarak, TCK’nın 125 ve 130. maddeleri başta olmak üzere,
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hakaret iddiası ceza yargılamasına ve hapis cezası yaptırımına konu olmaktan
çıkarılmalıdır. Eğer hukuka aykırılık varsa, öldürücü olmamak kaydıyla,
tazminatla karşılanması yeterlidir. Avrupa Birliği ülkelerinde izlenen yol budur.
Bizim de aynı ilkeyi benimsememiz gerekir.
Gizliliğin İhlali - Basının bir diğer karşı karşıya kaldığı sorunda
haberleşmenin gizliliğinin ihlalidir. (TCK mad: 134) Kamu görevlileri ve siyasi
kadroların kamu görevi ve gücüyle ilgili her türlü haberleşmelerinin kamu
tarafından bilinmesi şeffaf yönetimin ve demokrasinin gereğidir. Bu itibarla
da basının bunu kamuoyuna yayınlanması basının asli görevidir. Eğer
bu haberleşmenin bir süre açıklanmaması kamu yararı gereği ise bunun
önlemini almak o kamu görevlisinin sorunu ve sorumluluğudur. Görevi gereği
sorumluluğunu yerine getirmeyen kamu görevlisinin sorumluluğunu basın
mensubuna yüklemek ve de cezasını1/2 oranında artırmak (TCK mad: 134/2)
kabul edilebilir hüküm değildir.
Haber Karartma – Yayın Yasakları - Basın mensuplarının başındaki bir diğer
giyotin de mahkemelerce verilen yayın yasağı kararlarını ihlaldir. (TCK
mad: 285) Soruşturma aşamasında gizlilik anlaşılır. Ancak yargılama,
TCK ve Terörle
kovuşturma, aşamasında 18 yaşından küçüklerle ilgili yargılama
Mücadele
ayrık olmak üzere, yetişkinlerin yargılanmasında verilen yayın yasağı
Kanunu’nun
kararı (TCK mad:285/2) tamamen keyfi ve siyasi iktidarların etkisi
ile verilmektedir. Oysa Anayasanın 141. maddesinde yargılamanın
bazı maddeleri,
aleniliği temel kural olup gizlik kararı çok sıkı koşula bağlanmıştır.
gazetecilerin her an
itibarla TCK 285/2 deki yayın yasağı karar yetkisi mahkemelerce
terörist suçlamasıyla Bu
Anayasa hükmü dikkate alınmadan kullanıldığından hangi
tutuklanmasına kapı hallerde yargılamaların gizli olacağının TCK da açıkca sıralanması
açıyor. Her gazeteci,
gerekmektedir.
Gazeteciler Terörist Görülmemelidir - Gazetecilerin yazılı ve sözlü
yazdıklarından
yorum
ve düşünce açıklamaları, yayınladıkları haberler nedeniyle
dolayı cezaevine
örgüt üyesi ya da terörist suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına yol
kapatılma
açan uygulama ve soruşturma yöntemlerinden hemen vazgeçilmelidir.
tehlikesiyle karşı
Terörle Mücadele Kanunu’nun özgürlükleri kısıtladığı
karşıyadır
tartışmasızdır. Ancak içinde bulunulan süreç nedeniyle kamu yararı
bağlamında bu yasaya bir süre daha katlanılabilmesi için de en azından
yasanın 4.maddesinde terör amacıyla işlenen suçlar kapsamı daraltılmalı ve
yakın gelecekte de kaldırılmalıdır.
“Makul Şüphe” Kıskacı - Ceza yargılama kanunları ülkelerin hak
ve özgürlüklerin “turnusol kâğıdı” kabul edilir. 21.02.2014 tarihinde CMK
maddelerinde gözaltı, tutuklama arama, el koyma gibi yaptırımlarda sübjektif
değerlendirmelere ve haksızlıklara yol açan “makul şüphe” gibi kavramlar
değiştirilmiş, daha objektif ve “maddi olguya dayalı” ölçütler getirilmişken CMK’da
02.12.2014 tarihinde yeniden değişiklik yapılıp önceki metinlere dönülmesi hak
ve özgürlükler konusunda geriye gidişin göstergesi olmuştur. En kısa sürede
02.12.2014 değişiklikleri getirilen basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller
kaldırılmalı, güvenlik güçlerinin yetkileri sınırlandırılmalı ve “makul şüphe”
unsuru eski kanunda olduğu gibi “kuvvetli şüphe” haline getirilmelidir.
İç Güvenlik Yasası - 4 Nisan 2015’te yürürlüğe giren “İç Güvenlik Yasası “ile
CMK ve diğer yasalarda yapılan değişiklikler özgürlükler konusunda oldukça
önemli sorunlar getirmiştir. Kolluğun kapalı alanlarda da arama yapma, 12-24
saat aralıklarında gözaltına alma yetkisinin olması, idari amir olan valiye suçu
kovuşturma yetkisinin verilmesi ve valiliğin vereceği emirlere aykırı davranışın
hapisle cezalandırılması ceza ve yargılama sistemini alt üst edecek değişiklilerdir.
Bu hükümler bir an önce kaldırılmalıdır.
Can güvenliği - Gazeteciler, bazı toplumsal olayları izlerken zaman zaman
şiddete maruz kalmaktadır. Meslektaşlarımız, bazen öfkeli vatandaşların, çoğu
zaman ve daha da önemlisi güvenlik güçlerinin hedefi olabilmektedir.
Gezi Parkı protestolarından bu yana, çeşitli gösterileri izlemek görevini yerine
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getiren gazetecilerin polis saldırısına uğradığı birçok örneğe tanık olundu. Daha
da acısı, bu meslektaşlarımızın basın kartını, fotoğraf makinesini, kamerasını,
mikrofonunu görmesine rağmen, onlara plastik mermi, biber gazı, TOMA’ların
kimyasal madde içeren suyunu sıkan güvenlik güçlerinin varlığıdır.
Gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye sokan bu uygulamalar açıkça suç
teşkil ediyor. Ayrıca kimyasal maddeler ve gazlar kullanılarak yapılan müdahaleler,
meslektaşlarımızın sağlığını doğrudan etkilediği için de suç oluşturmaktadır. Bu
uygulamalar, gazetecilerin mesleklerini özgürce icra etmesinin önünde birer
engeldir.
Halkın haber alma hakkının sağlanabilmesi için demokratik mekanizmanın
bir parçası olarak çalışan gazetecilerin görevlerini yaptığı sırada can güvenliğinin
sağlanması şarttır.
Tekelleşme ve sendikasızlaştırma - Basındaki tekelleşmeyle ve siyasi
iktidarların baskılarıyla giderek büyüyen sendikasızlaştırma hareketi, medya
mensuplarının iş güvenceleri olmadan çalışmasına sebep oluyor. Ayrıca medya
kuruluşları, hukuka aykırı olarak taşeron işçi çalıştırıyor. Sosyal güvenlikten
yoksun olanların, sansürsüz ve özgür gazetecilik faaliyetleri
yürütmeleri mümkün değildir. Bu yüzden gazetecilerin sendikalı
çalışma hayatı teşvik edilmelidir. Bu arada, basının başlı başına bir iş Gazetecinin, geçimine
kolu olarak kabul edilmesi şarttır.
ve insan onuruna
Sektörde, maalesef çok fazla sayıda gazetecinin aldıkları
yaraşır yaşam
ücretlerin tamamının bordroya yansımadığı, bu kişilerin asgari
sürdürmesine
ücretten istihdam edildiği görülüyor. Gazetecilerin emekli olurken
yetecek kadar
mağdur olmasına yol açan bu uygulamaya son verilmesi gerekir.
gelirinin olması ve
Gazetecilerin maaşlarının tamamının bordroda gösterilmesi yasal
zorunluluktur. Ücretlerin bir bölümü veya tamamı “telif ücreti”
bu geliri gazetecilik
adı altında ödenemez. Basın çalışanlarının mağduriyetinin önüne
faaliyetinden elde
geçilmesi için yasalara aykırı bu uygulamaların hassasiyetle
etmesi, basın ve
denetlenmesine ve aksaklıkların giderilmesine acil ihtiyaç vardır.
ifade özgürlüğü
Gazetecinin, geçimine ve insan onuruna yaraşır yaşam
bakımından
mutlak
sürdürmesine yetecek kadar gelirinin olması ve bu geliri gazetecilik
gerekliliktir
faaliyetinden elde etmesi, basın ve ifade özgürlüğü bakımından
mutlak gerekliliktir. Bu yüzden gazetecinin asli işinin gazetecilik
olması ve gelir elde etmek amacıyla başka işlerle uğraşmaması son
derece önemlidir. Bir gazetecinin gelir elde etmek üzere gazetecilik dışında işte
çalışması, tarafsızlığını yitirmesine de yol açabilir. Bu da basın özgürlüğüyle
bağdaşmayacağı gibi, gazetecinin mesleğini dış etkenlerin baskısı altında
yapması sonucunu doğurur.
Bütün bu sorunların önüne, sendikalı çalışma yaşamı ve toplu iş
sözleşmeleriyle geçilebilir. Gazeteciler Cemiyeti olarak, her vesileyle
meslektaşlarımıza sendikalı çalışma yaşamının anayasal bir hak olduğunu
hatırlatmakta ve bu haklarına sahip çıkmaları konusunda onları teşvik ediyoruz.
Siyasi iktidarın güdümündeki sendikalar, gazetecilerin haklarını savunamaz.
Bunun için gazeteciler, siyasi iktidardan tamamen bağımsız sendika çatısı altında
örgütlenmelidir.
İşsizlik - Ülkemizde son yıllarda işsiz gazeteci sayısı rekor düzeyde arttı.
İşsiz gazeteci sayısında siyasi iktidara muhalif ya da iktidarın hoşuna gitmeyen
haber ve yazıları yüzünden işinden olanların çoğunlukta olması, bu sorunun
büyük oranda siyasi iktidarın baskıları yüzünden ortaya çıktığını gösteriyor.
TÜİK verilerine göre 7 bin civarında gazeteci işsiz. Bunların çoğu kıdem
tazminatını da alamıyor. Bu konuda açılan davalar da maalesef kısa sürede
sonuçlanmıyor.
Bu sorunun çözümünün de sendikalı çalışma yaşamından geçeceğini
vurgulamak istiyoruz.
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Bu proje Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından finanse edilmektedir.
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