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1.Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D), Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen ve Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen bir projedir.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D) Projesi, Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü
için uygun ortamın sağlanmasına yönelik farkındalığı ve talebi artırmayı; gazetecilerin kendilerini güvende
hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasını hedefler.
Projede ulaşılması hedeflenen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:
1.

Çoğulcu medyanın oluşturulması için savunuculuk ortamının iyileştirilmesi

2. Gazetecilerin, mesleklerini yerine getirebilmeleri için dirençlerinin artırılması
3. Gazeteciler Cemiyeti’nin paydaşları ile ilişkilerinin ve gazetecilerin çalışma olanaklarını artırma
kapasitesinin kuvvetlendirilmesidir
Bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler şunlardır:
•

İfade ve medya özgürlüğü izleme raporları

•

Farkındalığın artırılması ve Türkiye’deki mevcut durumun iyileştirilmesi için paydaş diyaloğunun
kuvvetlendirilmesi çalışmaları

•

Medya çoğulculuğu için yerelde ve ulusal düzeyde dayanışmanın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar

•

Gazetecilerin kullanabileceği tam donanımlı, sekretarya hizmeti içeren, konferans salonu, stüdyo
imkânlarına sahip bir “Basın Evi” merkezi kurmak

•

Gazetecilerin kapasitelerinin iyileştirilmesi ve mesleklerini sürdürebilecek kanalların oluşturulması

•

Gazeteciler aras ındaki iletişim ve iş birliğini artırmaya ve gazetecilik mesleğini güçlendirmeye yönelik
faaliyetler

•

Projenin görünürlüğünün, erişilebilirliğinin artırılmasına ve paydaşlar arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesine
yönelik çalışmalar

•

Destek araçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve örnek model haline gelmesine yönelik faaliyetler

2.Genç Gazeteciler için Destek Aracı
Genç Gazeteciler için Destek Aracı, Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamında
genç gazetecilerin gazetecilik mesleğinin normlarını ve etik değerlerini sahiplenerek, mesleklerini yapabilmeleri
için ihtiyaç duydukları ortamın sağlanması amacıyla oluşturan bir ayni destek1 aracıdır.

Genç Gazeteciler için Destek Aracı’nın amaç ve gereklilikleri:
Genç Gazeteciler için Destek Aracı’nın amaçları,
•

Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun ortamın sağlanmasına ve farkındalığın
artırılmasına katkıda bulunmak,

•

Gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın
oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Bu araç kapsamında desteklenen çalışmaların, aşağıda belirtilen sonuca katkı sağlaması beklenmektedir:
1 Sunulan destekler nakdi değil, aynidir. Ayni destek, sunulacak desteğin nakit yerine mal ya da hizmetle karşılanması durumudur. Bu kapsamda
başvuru sahibine herhangi bir para transferi yapılmayacaktır.
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•

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

Genç Gazeteciler Destek Aracı’nın öncelikleri:
•

Halihazırda bir medya kurum ve kuruluşuna basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan, serbest çalışan genç
gazetecilerin2 çalışmalarına öncelik verilecektir.

•

Bu destek aracının birinci başvuru dönemi 30 Eylül 2019 tarihinde başvuruya açılmış, ve 31 Ekim 2019
tarihinde sonlandırılmıştır.

•

GGDA’nın ikinci, yani son dönemi başvuruları 7 Eylül 2020 – 7 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
Başvuruların Kasım ayında açıklanması öngörülmektedir.

Proje ile ilgili tüm duyurular www.media4democracy.org internet sitesinde yayınlanacaktır.

3.Kimler başvurabilir?
Bu destek aracına yalnızca genç gazeteciler bireysel olarak başvuru yapabilir.
Başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
•

Fiil ehliyetine sahip olmak,

•

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı gözetmeksizin en az beş (5) yıldır Türkiye’de ikamet etmek,

•

35 yaşını doldurmamış olmak3,

•

Üniversitelerin iletişim fakültelerinden yeni mezun olmak ya da daha önce gazetecilik mesleğini icra
etmiş olmak ya da geçimini gazetecilik mesleğinden kazanmak/kazanmış olmak.

Önemli Bilgiler
Halihazırda bir medya kurum ve kuruluşuna basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan, serbest çalışan genç
gazetecilerin4 çalışmalarına öncelik verilecektir.
Daha önce Basın Evi Destek Aracı’ndan ve Genç Gazeteciler Destek Aracı’ndan destek alan başvuru sahipleri
öncelikli olmayacaktır. İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı, Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek
Aracı kapsamında destek alan başvuru sahiplerinin, bu destek aracına başvuru yapmalarında herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır.

2 Bu destek aracı kapsamında serbest çalışan genç gazeteci, kaşeli tabir edilen haber başına para alan ya da işten çıkarılan (işsiz) 35 yaş ve altındaki
gazeteciler olarak belirlenmiştir.
3 Yaş hesaplaması, destek aracının başvuru tarihi gününe göre (7 Eylül 2020) yapılmalıdır. Bu destek aracı 18 yaş altındaki kişilerin başvurusuna açık
değildir.
4 Serbest çalışan genç gazeteci, kaşeli tabir edilen haber başına para alan ya da işten çıkarılan (işsiz) 35 yaş ve altındaki gazeteciler olarak
belirlenmiştir.
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4.Hangi faaliyetler desteklenir?
Bu destek aracı kapsamında uygun başvuru sahiplerinin amaçları aşağıdaki kriterlerden en az birinin kapsamına
girecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır:
•

Gazetecilik mesleğini ve bağımsız habercilik yapabilmeleri için bireysel kapasitelerinin güçlendirmesi
ve/veya,

•

Gazetecilik mesleğini yapabilmeleri için uygun ortamın sağlanması ve/veya,

•

Gazetecilerle olan dayanışmasının güçlendirildiği bir ortamın oluşturulması.

Aşağıdaki liste yukarıdaki amaçlara hizmet edebilecek bazı faaliyetleri örnek olarak göstermektedir ve sadece
yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.
Uygun faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.
•

Medyadaki çoğulculuğa katkı sunan bağımsız haber platformların desteklenmesi,

•

Gazetecilerin araştırma veya anketler aracılığıyla elde ettikleri bulguları kamuoyuna duyurmak amacıyla
yapacağı kampanyalar,

•

Basın ve ifade özgürlüğü ilgili gelişmeleri ortaya koyan rapor, izleme ve değerlendirme faaliyetleri,

•

Kilit kanaat önderleri ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilecek multimedya tartışmalar,

•

Kamuoyuna medya ile ilgili açık tartışmaları teşvik eden faaliyetler,

•

Medyadaki çoğulculuğa katkı sunan araştırmalar,

•

Azınlıklar, gençler, kadınlar, mülteciler vb. dezavantajlı grupların hakları konusunda farkındalık yaratan,
ayrımcılık karşıtı gazetecilik faaliyetleri,

•

Gazeteciler arasında ağ oluşturmaya yönelik faaliyetler,

•

Türkiye ve AB’deki medya sektöründeki iyi uygulamaların incelenmesi için yapılacak çalışma ziyaretleri
ya da kısa süreli staj faaliyetleri,

•

Gazetecilerin bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimlere, kurslara, konferanslara, seminerlere katılım.

Önemli Bilgiler
Faaliyetlerin planlanmasında COVID-19 Salgını ile ilgili olası risk ve önlemlerin göz önünde bulundurulması
ve pandemi koşulları gözetilerek planlama yapılması önerilir.

5.Faaliyetlerin Süresi ve Yeri
Başvuru sahibinin, başvuru onayını takip eden ilk ay içinde planlanan faaliyet hazırlıklarına başlaması
gerekmektedir. Faaliyetin/faaliyetlerin en geç dokuz (9) ay içinde tamamlanması gerekmektedir.
Bu destek aracı kapsamında faaliyetlerin Türkiye’de yürütülmesi beklenmektedir. Tüm faaliyetlerin Türkiye’deki
gazetecilik faaliyetlerine ve gazetecilere katkı sunması şartı ile gerçekleştirilmesi gerekir. AB üye ülkeleri5, AB

5 Üye ülkeler: Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda,
İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
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aday ülkeleri6, Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI)7, Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA)8 ya da Avrupa Ortak Pazarı9 ülke/
ülkelerinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, yalnızca gazetecilerin, eğitimlere, kurslara, konferanslara,
seminerlere katılımına, staj imkanlarından yararlanmalarına ya da karşılıklı öğrenme deneyimine yönelik olması
durumunda desteklenebilir.

Önemli Bilgiler
Bu destek aracı kapsamında bir ya da birden fazla faaliyete odaklanılabilir Birden fazla faaliyet içeren
başvurularda, faaliyetlerin birbiriyle ilgili olması ve tüm faaliyetlerin çalışmanın amaçlarıyla örtüşmesi
gerekmektedir.
Bu destek aracı kapsamında siyasi çıkar sağlayan faaliyetler desteklenemez.

6.Destek Miktarı
Bu destek aracı kapsamında her bir başvuru sahibi için sağlanabilecek minimum ayni destek miktarı 500
Avro, maksimum 1500 Avro’dur.
Başvuru formunda sunulan bütçe http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ adresinde yer alan aylık Avro kuruna
göre Türk Lirası olarak sunulmalıdır.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi’nin diğer destek araçları10 kapsamında destek alan
başvuru sahipleri için bu destek aracına başvuru yapmaları önünde bir engel bulunmamaktadır.
Bu destek aracının ikinci (son) destek döneminde minimum altı (6), maksimum on sekiz (18) başvurunun
desteklenmesi öngörülmektedir.

7.Maliyetlerin Uygunluğu
Uygun maliyetler
Aşağıda listelenen maliyet türleri bu destek aracı kapsamında geçerli uygun maliyet olarak kabul edilebilir:
•

Gazetecilik çalışmalarına katkıda bulunmak için abonelikler, medya üyelikleri

•

Mesleki kuruluşlara veya ağlara üyelik gideri

•

Dergi, kitap satın alımı

•

Yurtiçi ve yurtdışı konaklama

•

Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım11

•

Akaryakıt maliyetleri12

6 Aday ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan.
7 ENPI ülkeleri: Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Ermenistan, Fas, Filistin Bölgesel Otoritesi, Gürcistan, İsrail, İsviçre, İzlanda, Libya, Lübnan, Mısır,
Moldova, Norveç, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün.
8 Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA): İzlanda, Lihtenştayn, Norveç.
9 Avrupa Ortak Pazarı: İsviçre.
10 İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı, Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında destek alan başvuru sahiplerinin, bu destek
aracına başvuru yapmalarında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Fakat Genç Gazeteciler için Destek Aracı ve Basın Evi Destek Aracı’ndan
destek alan başvuru sahipleri öncelikli olmayacaktır.
11 Uçak, otobüs ya da tren ile ulaşım ekonomi sınıfında yapılmalıdır. Birinci sınıf (business class) seyahat giderleri uygun olmayacaktır.
12 Toplu taşıt ile seyahatin uygun olmadığı durumlarda (ekipman taşıma vb.) akaryakıt giderleri için destek talep edilebilir. Akaryakıt ödemesi rayiç
bedel hesaplaması üzerinden yapılacaktır.
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•

Harcırah13

•

Ulusal ya da uluslararası etkinliklere (eğitim, konferans vb.) katılım/kayıt ücreti

•

Pasaport, vize ve seyahat sigortası

•

Sözlü ya da yazılı çeviri (işaret dili çevirisi dahil)

•

Görünürlük materyali tasarımı

•

Görünürlük materyali redaksiyonu

•

Görünürlük materyali basımı

•

Görünürlük materyali dağıtımı

•

İnternet sitesi tasarımı, yazılımı ve yönetimi

•

Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri

•

Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi

•

Alan adı (domain) ve barındırma (hosting) gideri

•

Video prodüksiyon ve post prodüksiyon

•

Ekipman satın alımı14

•

Ekipman kirası15

Uygun olmayan maliyetler
Yukarıda bahsi geçen maliyetler dışında hiçbir maliyet uygun olmayacaktır. Örnek olması amacıyla aşağıda
uygun olmayan bazı maliyet türleri listelenmiştir:
•

İnsan kaynakları (çalışanların maaşı, sigorta, vb.)

•

Uzman ödemesi (uygun maliyetler arasında sayılmayan uzmanlar)

•

Burslar

•

Katma Değer Vergisi de dâhil olmak üzere vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve diğer masraflar

•

Onarım maliyetleri

•

İnşaat ve mobilya maliyetleri

•

Mimari tasarım

•

Ofis kirası

•

Nakliyat

•

Başvuru onaylanmadan önce oluşan ve harcanan tüm maliyetler

•

Her türlü borç ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar

•

Ödül ya da üçüncü taraflara verilen ayni/maddi yardım ya da krediler

•

Arsa ya da diğer gayr-i menkul ve her türlü motorlu taşıt satın alımları

13 Harcırah kapsamında şehir içi ulaşım, günlük yemek giderleri karşılanmaktadır. Konaklamalı faaliyetlerde yurtiçi için gecelik 30 Avro, yurtdışı için 60
Avro ile sınırlıdır. Konaklama olmaması durumunda belirlenen bedelin yarısı kadar ödeme yapılabilir.
14 Ekipman satın alımlarında, ekipmanın çalışma için önemi ve faaliyet bitimi sonrasında ekipmanın ne amaçla kullanılacağının açıklanması gerekir.
Ekipman satın alımı taleplerinde ekipman ile yapılacak faaliyetlerin planlanmasının da başvuru formuna detaylı olarak eklenmesi gerekir.
15 Ekipman kiralama yaparken fiyat-fayda ilişkisi dikkate alınmalıdır.
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•

Banka masrafları, teminat giderleri ve benzer harcamalar

•

Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme masrafları

Bu proje kapsamında desteklenen çalışmalarda yalnızca uygun maliyetler dikkate alınır.
Başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte yapılacak kontroller sırasında, başvuru bütçesinde hata ya da
tutarsızlıklar olması halinde başvuru sahibinden ilave açıklama istenmesi, destek tutarında değişiklik yapılması
veya indirime gidilmesi gerekebilir. Bu nedenle, gerçekçi ve maliyetlere uygun bir bütçe sunmak başvuru
sahibinin yararına olacaktır.
Uygulama sırasındaki tüm harcamalar, muhasebe dokümanları (fatura, serbest meslek makbuzu vb.) ile
desteklenmeli ve faaliyetlerin uygulama süresi içinde gerçekleşmelidir.

Önemli Bilgiler
Bu proje kapsamında sunulacak tüm destek nakdi değil, aynidir. Bu nedenle başvuru sahibine herhangi bir
para transferi yapılmayacaktır. (Pasaport, vize vb. harcamalarla ilgili kişiye geri ödeme yapılabilir.)
Başvuru sahibinin destek almak istediği hizmetler tedarikçi aracılığıyla yapılacak olup, tüm uygun
harcamaların Gazeteciler Cemiyeti’ne KDV muaf şekilde faturalandırılması gerekmektedir. Ödemeler,
Gazeteciler Cemiyeti tarafından hizmet bitiminde ilgili tedarikçiye yapılacaktır.
Tüm seyahat ve konaklamalar Gazeteciler Cemiyeti’nin anlaşmalı olduğu acente aracılığıyla yapılacak olup,
istisnai durumlar ile ilgili ayrıntılı bilgi başvurusu onaylanan başvuru sahiplerine iletilecektir.
Başvuru onaylanmadan önce harcanan maliyetler uygun değildir. Onaylanan bütçe dışındaki harcamalar
kabul edilmeyecektir.
Başvuru sahipleri uygulama kuralları doğrultusunda tüm süreçlerden sorumludur. Herhangi bir usulsüzlük
durumunda, başvuru onaylanmış olsa dahi, Gazeteciler Cemiyeti başvuruya ait ödemeyi gerçekleştirmeyi
reddedebilir, uygulamayı durdurabilir.

8.Teknik Desteğin Kapsamı
Bu destek aracı kapsamında desteklenen tüm başvurular, Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Proje
Ekibi tarafından takip edilecek; uygulama süreci boyunca başvuru sahibine uygulama kurallarıyla ve raporlama
süreçleriyle ilgili destek sağlanacaktır. Proje ekibi tarafından verilecek teknik destek aşağıdaki gibidir:
•

Başvurunun kabulü sonrasında uygulama süreciyle ilgili kurallarını içeren rehberin ve yönlendirici
kaynakların başvuru sahibi ile paylaşılması,

•

Faaliyet öncesinde uygulama rehberinde belirtilen kurallar doğrultusunda, başvuru sahibinin verdiği
bilgiler doğrultusunda uçak bileti ve konaklama rezervasyonlarının yapılması,

•

Faturaların teslimi sonrası ödemelerin gerçekleştirilmesi,

•

Raporlama süreçlerinin takibi,

•

Faaliyetin tamamlanmasını takiben gerekli devir işlemlerinin yapılması,

•

İhtiyaç durumlarında Gazeteciler Cemiyeti’ne ait Ankara’daki Basın Evi’nin ve ekipmanlarının, stüdyo ve
konferans salonunun kullanımı, Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Proje tercümanının, bilişim
teknolojileri uzmanı ve görsel-işitsel uzmanının desteği.
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9.Başvuru Süreci
Bu destek aracına başvuru yapmak isteyen kişilerin öncelikle www.media4democracy.org internet sitesinden
kayıt olmaları gerekmektedir16. Başvuru sahiplerinin, destek başvurularını e-posta ya da internet sitesi başvuru
sistemi ile yapmaları gerekmektedir.
İnternet sitesine kayıtlı olmayan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular, kargo yoluyla
ya da elden kabul edilmeyecektir.

a.Başvuru Formu
Başvuru Formu için www.media4democracy.org/destekler/ sayfasından Genç Gazeteciler için Destek Aracı
kısmını ziyaret ediniz.
Başvuru formunda yer alan tüm alanların Türkçe doldurulması gerekmektedir. Bu rehberde yer alan talimatlar
doğrultusunda doldurulmayan formlar geçersiz sayılacaktır.
Başvurularla ilgili ek açıklama yalnızca sunulan bilgilerin açık olmadığı durumlarda başvuru sahiplerinden talep
edilecektir. Ek belge, sadece Gazeteciler Cemiyeti tarafından talep edilmesi durumunda gönderilebilir. Aksi
durumda dikkate alınmayacaktır.

Önemli Bilgiler
Tüm başvuru sahiplerinin, başvuru formlarının son bölümünde yer alan “Bu destek kapsamında uygulamayı
planladığım tüm faaliyetler süresince Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi hükümleri ve Ulusal Komite’nin kabul
ettiği yayın ilkelerine uyacağımı taahhüt ediyorum.” kısmını onaylayarak başvuru yapması beklenmektedir.
Bu araç kapsamında desteklenecek tüm başvuruların Ek1: Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi Hükümleri’ne
ve Ek2: Ulusal Komite Yayın İlkeleri’ne uyması gerekir.

b.Başvuru Zamanı ve Yönetimi
İlk destek dönemi başvuru süreci 7 Eylül 2020 saat 14:00’te başlayacak ve 7 Ekim 2020 saat 18:00’de
tamamlanacaktır.
Bu destek aracına e-posta ile ya da internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir.
E-posta ile başvuru süreci:
www.media4democracy.org internet sitesinin kayıt bölümünden sisteme kayıt olan başvuru sahiplerinin,
başvuru formunu “Başvuru sahibinin adı ve soyadı” e-posta konu başlığı ile, destek@media4democracy.org
adresine göndermesi gerekmektedir.
İnternet sitesi üzerinden başvuru süreci:
www.media4democracy.org internet sitesinin kayıt bölümünden sisteme kayıt olan başvuru sahiplerinin
“Panelim” bölümünden Genç Gazeteciler için Destek Aracı’na başvuru formunu yüklemesi gerekmektedir.

16 İnternet sitesine kayıt olan kişilere otomatik olarak gönderilen aktivasyon e-postası onayladıktan sonra bu destek aracına başvuru yapılabilir.
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c.Başvurularla İlgili Daha Fazla Bilgi Talebi
Başvuru sonrası bilgilendirme:
Başvuru sahibine proje ekibi tarafından en geç bir (1) hafta içerisinde başvurusunun alındığına dair bilgi
iletilecektir.
Başvuru formunun değerlendirilmesi, son başvuru tarihinden itibaren17 en geç 30 gün içerisinde yapılacak olup,
başvuru sahibine, başvuru sonucu ile ilgili e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

Sıkça sorulan sorular ve yanıtları:
Başvuru süreciyle ilgili tüm sorular yalnızca yazılı olarak e-posta yoluyla alınacaktır.
Başvuru yapmak isteyenler, başvuru sürecine dair sorularını son başvuru tarihinden 7 gün öncesine kadar
destek@media4democracy.org e-posta adresine gönderebilirler. Bu dönem başvurularıyla ilgili tüm soruların en
geç 1 Ekim 2020 tarihine kadar destek@media4democracy.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Başvurularla ilgili soruların cevapları, sorunun e-postanın proje ekibine iletilmesinin ardından, beş (5) gün
içerisinde “Sıkça sorulan sorular (SSS)” başlığıyla www.media4democracy.org adresinden yayınlanacaktır.

10.Değerlendirme Süreci
Bu destek aracı kapsamında sunulan başvurular iki (2) aşamada değerlendirilecektir.

a.Birinci Aşama: İdari Kontrol
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Finansal Destek
Programı Uzmanı’nın öncülüğünde proje ekibi tarafından başvuruların idari kontrolleri aşağıda belirtilen
kriterlere göre yapılacaktır.

İdari kontrol kriterleri

Kural

Başvuru formu son başvuru tarihinden önce teslim edildi
mi?

Eğer son başvuru tarihine riayet edilmemişse, başvuru
otomatik olarak reddedilecektir.

Başvuru formu Türkçe sunuldu mu ve tüm sorulara yanıt
verildi mi?

Cevap hayır ise, başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

Başvuru sahibi uygun mu?

Cevap hayır ise, başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

Başvuru sahibi www.media4democracy.org adresine
kayıtlı mı?

Cevap hayır ise, değerlendirme aşamasına geçilmeden
önce başvuru sahibinin kayıt olması gerekir.

İdari kontrol aşaması tamamlandığında tüm başvuru sahiplerine e-posta ile bilgi verilecektir.
İdari kontrolden geçen tüm başvurular bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

17 Bu dönem başvuru süreci 7 Ekim 2020 tarihinde tamamlanacaktır.

11

b.İkinci Aşama: Bağımsız Jüri Değerlendirmesi
İdari kontrol aşamasından sonra uygun bulunan her bir başvuru seçkin gazetecilerden/iletişim alanındaki
kıdemli akademisyenlerden oluşan beş üyeli jüri tarafından Değerlendirme Kriterleri’ne (Ek3: Değerlendirme
Kriterleri Tablosu) göre değerlendirmeye alınacak ve 10 puan üzerinden puanlanacaktır. Jüri tarafından verilen
puanların ortalaması, başvurunun nihai puanı olacaktır.
Başvurular jüriden aldığı puan sırasına göre en yüksek puandan, en az puana doğru dizilecek ve yıllık proje
bütçesine göre destek almaya hak kazanan başvurular ve yedek başvurular belirlenecektir.

Önemli Bilgiler
Jüri tarafından yapılacak değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden başvuru içeriğiyle ilgili ek belge
ya da bilgi talep edebilir. Jüri gerekli durumlarda proje ekibi aracılığıyla başvuru sahibinden başvurusu ile
ilgili revizyon isteyebilir. Açıklama ve/veya revizyon talebi ile bilgi talep edilen başvuru sahipleri gerekli
açıklama ve/veya revizyonları bir (1) hafta içinde yaptığı takdirde başvurularının değerlendirmeleri devam
edecektir. Gerekli açıklama bir (1) hafta içinde sunulmadığı takdirde başvuru değerlendirmeleri ilk sunulan
başvuru formu üzerinden yapılarak, tamamlanacaktır.

11.Başvuru Sonuçlarının Duyurulması
Tüm değerlendirme süreci en geç 30 gün içerisinde tamamlanacak olup, başvurusu onaylanan ve destek
almaya hak kazanan kişilere e-posta ile bilgi verilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine
başvurularının onaylanmasının ardından proje uygulama kuralları, finansal ve raporlama süreçleri ile ilgili
belgeler iletilecektir.
Birinci dönem başvuruları ile ilgili sonuçlar Kasım 2020 içerisinde başvuru sahibinin e-posta adresine
gönderilecektir.
Başvurusu onaylanan fakat herhangi bir sebeple önerilen çalışmayı uygulayamayacak olan başvurular yerine
yedekteki başvurulara destek sağlanabilecektir.
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Gazeteciler Cemiyeti
Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi
Üsküp Caddesi No:35 Çankaya/Ankara

+ 90 312 427 15 22

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

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

Genç Gazeteciler için Destek Aracı ile ilgili yorum, öneri ve şikayetlerinizi
destek@media4democracy.org adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.
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Ek1: Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi
1.

Basın özgürlüğü demokratik bir toplum için şarttır. Basın özgürlüğünü desteklemek ve korumak,
çeşitliliğine, siyasi, sosyal ve kültürel misyonlarına saygı göstermek her hükümetin görevidir.

2. Sansüre müsaade edilemez. Tüm basın unsurlarındaki bağımsız gazetecilik, baskı ve zulümden,
hükümetlerin siyasi ve düzenleyici müdahalelerinden özgürdür. Basın ve çevrimiçi medya, devlet lisansına
tabi olamaz.
3. Gazetecilerin ve basın mensuplarının bilgi toplama ve yayma hakkı tehdit edilemez, sınırlandırılamaz
veya cezaya tabi tutulamaz.
4. Gazetecilik kaynaklarının korunması kesin surette desteklenir. Haber merkezlerinin, özel odaların ve
gazetecilerin bilgisayarlarının, bilgilerin kaynaklarını teşhis etmek veya yayıncı mahremiyetini ihlal etmek
amacıyla gözetlenmesi ve elektronik olarak gizlice dinlemesi kesinlikle kabul edilemez.
5. Basın unsurları görevlerini yerine getirirken, yasalar ve yetkililer tarafından tam anlamıyla korunmalarının
teminatı tüm devletler tarafından sağlanmalıdır. Bu, gazetecileri ve çalışanlarını özellikle tacizden ve/veya
fiziksel saldırıdan korumak için geçerlidir. Bu hakları ihlal etmeye yönelik tehditler veya bu hakların ihlali,
yargı gücü tarafından dikkatlice incelenmeli ve cezalandırılmalıdır.
6. Basının ekonomik geçim kaynakları devlet tarafından, ya da devlet himayesindeki kurumlar tarafından
tehlikeye atılamaz. Ekonomik yaptırım tehditleri de kabul edilemez. Özel sektör şirketleri, medyanın
gazetecilik özgürlüğüne saygı duymak zorundadır. Bu şirketler, basın içeriğine baskı kuramaz veya basın
içeriğine ticari içerik karıştırmaya teşebbüs edemezler.
7. Devlet veya devlet kontrolündeki kurumlar, basının ve gazetecilerin bilgiye erişim özgürlüğünü
engelleyemezler. Bu kurumlar, onların bilgi sağlama görevlerini desteklemekle yükümlüdürler.
8. Basın ve gazetecilerin, yurtdışı kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere, tüm haber ve bilgi kaynaklarına
engelsiz erişim hakkı vardır. Yabancı gazetecilere, muhabirlik yapabilmeleri için vize, akreditasyon ve
diğer gerekli belgeler vakit kaybetmeksizin sağlanmalıdır.
9. Her ülkenin vatandaşlarının ulusal ve dış kaynaklara ve bilgilere erişim sağlayabilmesi hakkıdır.
10. Hükümet, gazetecilik mesleğine girişi kısıtlayamaz.

Ek2: Ulusal Komite Yayın İlkeleri
1.

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. Genel ahlaka ve ailenin korunması ile
toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmama ilkelerine azami özen gösterilmelidir.

2. Nefret söylemine yer verilemez, kimsenin ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini
inançları nedeniyle ayrıma, ötekileştirmeye, farklı muameleye izin verilemez.
3. Yayınlarda her türlü şiddet, zorbalık, terör ve benzeri kanun dışı davranışlar özendirilemez, övülemez,
savunulamaz.
4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan
ifadelere yayınlarda asla yer alamaz.
5. Özel yaşama saygı gösterilir, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılmasına
izin verilmez.
6. Haberlerde kişisel değerlendirmelere ve yorumlara yer verilmez.
7. Haber ve araştırmalarda meslek etik ilkeleri çerçevesinde gerekli araştırma yapılır. Karşı görüş alınmadan,
soruşturmacı gazetecilik ilkelerine uyulmadan hazırlanacak yazılara yer verilmez.
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8. Gazeteciye kaynağı sorulamaz.
9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
10. İlan ve reklam malzemesi haber şeklinde yayınlanamaz.

Ek3: Değerlendirme Kriterleri Tablosu
İdari kontrolden geçen tüm başvuruların değerlendirmeleri aşağıdaki 4 ana başlıkta toplam 10 puan üzerinden
yapılacaktır.
1.

Başvurunun uygunluğu/ proje ile ilgisi (3,5 puan üzerinden değerlendirilecektir.)

2. Başvurunun etkililiği ve uygulanabilirliği (3,5 puan üzerinden değerlendirilecektir.)
3. Bütçe ve maliyet etkinliği (Fiyat/fayda ilişkisi) (1,5 puan üzerinden değerlendirilecektir.)
4. Kapasite ve sürdürülebilirlik (1,5 puan üzerinden değerlendirilecektir.)
DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU FORMUNDAKI
REFERANS SORUSU

PUAN

Başvurunun Uygunluğu / Proje ile İlgisi (3,5 puan)
Başvuru sahibi öncelikli mi?
Başvuru içeriği ile proje amaçları örtüşüyor mu?
Başvuru içeriği proje sonuçlarından
birisine katkı sağlıyor mu?

1

Başvuru Formu birinci bölüm, 8. soru

1,5

Başvuru Formu ikinci bölüm, 7. Soru.

1

Başvuru Formu ikinci bölüm, 10. Soru.

Öncelikli alanlar kapsamında hazırlananbaşvurular +1 puan
alacaktır.

Başvurunun Etkililiği ve Uygulanabilirliği (3,5 puan)
Başvuruda belirtilen faaliyetler, ulaşılmak
istenen hedefler ve çıktılarla uyumlu mu?

1

İlgili taraflar (hedef kitle ve faydalanıcılar)
açık tanımlanmış mı?

0,5

Başvuru Formu ikinci bölüm, 8. Soru.

1

Başvuru Formu ikinci bölüm, 9. Soru.

Başvuruda belirtilen faaliyet planı açık
ve uygulanabilir nitelikte mi?
Çalışma bir bütün olarak uygulanabilir mi,
genel tasarımı ne kadar tutarlı?

0,5

Başvuru Formu ikinci bölüm, 9. ve 10. Soru.

Başvuru Formu ikinci bölüm, 7. 8. 9. ve 10.

Bütçe ve Maliyet Etkinliği (Fiyat/Fayda İlişkisi) (1,5 puan)
Talep edilen bütçe kalemleri açıkça belirtilmiş
mi? Çalışma faaliyetleriyle örtüşüyor mu?

0,5

Başvuru Formu ikinci bölüm, 15. Soru.

Başvuruda öngörülen faaliyetler başka bir
fon ile destekleniyor mu? Talep edilen bütçe
kalemleri ve tutarı ile planlanan sonuçlar
arasındaki fiyat/fayda ilişkisi güçlü mü?

0,5

Başvuru Formu ikinci bölüm, 14. Ve 15. Soru.

Talep edilen bütçe miktarı destek aracı
alt ve üst limitleri kriterine uygun mu?

0,5

Önerilen çalışma farklı bir proje tarafından
fonlanıyorsa öncelikli olmayacaktır.

Başvuru Formu ikinci bölüm, 15. Soru.

Kapasite ve Sürdürülebilirlik (1,5 puan)
Başvuru sahibi, bu çalışmayı gerçekleştirmek
için yeterli kapasiteye sahip mi?
Önerilen çalışmanın sürdürülebilirliği
konusunda planlama yapılmış mı?

1
0,5
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Başvuru Formu ikinci bölüm, 12. ve 13. Soru.

Başvuru Formu 11. Soru

