
Basın Evi Destek Aracı

Üçüncü Başvuru Dönemi
12 Ocak 2021 - 9 Şubat 2021

Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir



• Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından Ankara’dan 
yürütülüyor

• Avrupa Komisyonu tarafından 
doğrudan Finansman 
Anlaşması ile destekleniyor

• Ocak 2019’da başladı, Nisan 
2022’ye kadar devam edecek

• Türkiye'de çoğulcu medya ve 
özgür basının güçlendirilmesi 
için hayata geçirildi



Çeşitli faaliyetler ve finansal 
destek araçlarıyla Türkiye’deki

• Gazetecileri,

• Medya alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum 
örgütlerini,

• Medya kuruluşlarını 

destekliyor.



Projenin amaçları,

• Çoğulcu ve özgür medyanın 
toplum tarafından destek 
gördüğü ve bu konudaki 
farkındalığın arttığı bir zeminin 
sağlanması,

• Gazeteciler arasında 
dayanışmanın güçlendiği ve 
gazetecilerin kendini güvende 
hissettiği bir ortamın 
oluşturulması.



DESTEK
ARAÇLARI



DESTEK ARAÇLARI

İnternet Sitesi Teknik 
Destek Aracı

Serbest çalışan 
gazetecilerin 
haber, 
araştırma ve 
yazı dizilerine 
destek

Genç 
gazetecilere 
destek

Gazetecilerin, 
medya alanında 
faaliyet gösteren 
sivil toplum 
örgütlerinin ve 
medya 
kuruluşlarının 
çalışmalarına 
destek

Basın Evi Destek Aracı

Kendi dijital 
mecralarını 
kurmak isteyen 
gazetecilere 
destek 

Serbest Çalışan 
Gazetecileri Güçlendirme 

Destek Aracı

Genç Gazeteciler için 
Destek Aracı



BASIN EVİ 
DESTEK ARACI 
(BEDA)



Basın Evi Destek Aracı (BEDA)
ile

• Gazetecilerin, 

• Medya kuruluşlarının ve

• Medya alanında faaliyet gösteren sivil 

toplum örgütlerinin 
ifade ve basın özgürlüğünü, medya 

çoğulculuğunu güçlendiren faaliyetleri için 

destek sağlanıyor.







12 Ocak 2021 - 9 Şubat 2021

Basın Evi Destek Aracı (BEDA)
Üçüncü Dönem Çağrısı



Gazeteciler

YAPISAL 
GÜÇLENDİRME 
DESTEK PAKETİ

Medya alanındaki sivil 
toplum örgütleri (STÖ) 

ve
Medya kuruluşları

BEDA DESTEK PAKETLERİ
MESLEKİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
DESTEK PAKETİ



Öncelikli Başvuru Sahipleri

• Serbest çalışan gazetecilerin ve/veya herhangi bir medya sivil 

toplum kuruluşuna üye olan gazetecilere (+ 5 puan)

• BEDA’nın bu dönem başvurularında Ankara ve İstanbul dışından 

gelen tüm başvurulara (+3 puan)

• Karadeniz Bölgesi’nden gelen başvurulara ayrıca (+2 puan)

MESLEKİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

DESTEK PAKETİ



Hangi Faaliyetler Uygun?

• Gazetecilik mesleğini ve bağımsız habercilik yapabilmeleri için bireysel 

kapasitelerinin güçlendirilmesi, 
• Özgün içerik üretimi, 
• Gazeteciler ve medya alanındaki aktörler arasındaki ilişkinin 

güçlendirilmesi, 
• Gazeteciler arasında örgütlenmeyi mümkün kılan koşulların geliştirilmesi 

amaçlarına yönelik faaliyetleri desteklenecektir

MESLEKİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

DESTEK PAKETİ



Öncelikli Başvuru Sahipleri

• Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğü, gazetecilik meslek ilkelerinin gelişmesi 
konusunda çalışan yereldeki sivil toplum örgütlerinin (+ 5 puan)

• Medya çoğulculuğuna katkıda bulunan alternatif medya kuruluşlarının 
başvurularına (+ 5 puan)

• BEDA’nın bu dönem başvurularında Ankara ve İstanbul dışından gelen tüm 

başvurulara (+3 puan)

• Karadeniz Bölgesi’nden gelen başvurulara ayrıca (+2 puan)

YAPISAL GÜÇLENDİRME 
DESTEK PAKETİ



Hangi Faaliyetler Uygun?

• Kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal kapasitelerini güçlendirme, 

• Gazeteciler arasında örgütlenmeyi mümkün kılan koşullarının 

geliştirilmesi, 
• Gazeteciler ve medya alanındaki aktörler arasında ağ oluşturma ve 

iş birliği geliştirme, 

• Özgün içerik üretimi amaçlarına yönelik faaliyetleri 

desteklenecektir.

YAPISAL GÜÇLENDİRME 
DESTEK PAKETİ



Basın Evi Destek Aracı 
Faaliyetlerin Süresi ve Yeri

• Faaliyetlerin Türkiye’de yürütülmesi bekleniyor
(Seyahatler için uygun ülkeler listesi başvuru rehberinde yer alıyor)

• 10 ay içinde tamamlanması bekleniyor

• Uygulama dönemi: Nisan 2021- Ocak 2022



• En az 1000 Avro 

• En fazla 15000 Avro

• Her bir başvuru sahibi birden fazla kez başvuru 
yapabilir.

• Toplam telif bütçesi 2500 Avro’dan fazla olamaz. 
• Toplam ekipman satın alımı bütçesi 5000 Avro’dan 

fazla olamaz.

Basın Evi Destek Aracı 
Destek Miktarı



• Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri

• Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
• Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
• Ekipman satın alımı (Toplam ekipman satın alımı bütçesi 5000 Avro’dan fazla olamaz)

• Ekipman kirası

Basın Evi Destek Aracı 
Uygun Maliyetler



• Sözlü ya da yazılı çeviri (işaret dili çevirisi dahil)

• Görünürlük malzemesi tasarımı 

• Görünürlük malzemesi basımı 

• Redaksiyon
• İnternet sitesi tasarımı, yazılımı ve yönetimi
• Alan adı (domain) ve barındırma (hosting) gideri 

Basın Evi Destek Aracı 
Uygun Maliyetler



• Gazetecilik çalışmalarına katkıda bulunmak için abonelikler, medya üyelikleri

• Mesleki kuruluşlara üyelik veya ağlara üyelik gideri

• Telif bedeli (Toplam telif bütçesi 2500 Avro’dan fazla olamaz)

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

• Eğitmen desteği

Basın Evi Destek Aracı 
Uygun Maliyetler



• Etkinlik yeri mekân kirası 

• Etkinlikler için yemek ve ikram 
• Yurtiçi ve yurtdışı konaklama
• Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım
• Akaryakıt maliyetleri
• Harcırah 

• Pasaport, vize ve seyahat sigortası

Basın Evi Destek Aracı 
Uygun Maliyetler



E-posta 
ile

destek@media4democracy.org 

İnternet başvuru 
sistemi ile

www.media4democracy.org

BAŞVURU YÖNTEMLERİ









destek@media4democracy.org www.media4democracy.org

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

• Tüm soruların en geç 2 Şubat 2021 tarihine kadar 

e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
• Tüm SSS’ler için: http://media4democracy.org/faq/





BİRİNCİ AŞAMA
İDARİ KONTROL 

İKİNCİ AŞAMA
BAĞIMSIZ 

DEĞERLENDİRİCİLERİN 
KONTROLÜ 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA 
DEĞERLENDİRME 

KOMİTESİ 
OYLAMASI

Basın Evi Destek Aracı 
Değerlendirme Süreci



• Başvurunun uygunluğu/program ile ilgisi (35 puan)

• Başvurunun etkililiği ve uygulanabilirliği (35 puan)

• Bütçe ve maliyet etkinliği (fiyat/fayda ilişkisi) (15 puan)

• Kapasite ve Sürdürülebilirlik (15 puan)

Basın Evi Destek Aracı 
Değerlendirme Kriterleri



• Değerlendirme süreci en geç 45 gün 

içerisinde tamamlanacak.
• Başvuru sonucu Mart 2021 sonunda 

başvuru sahibinin e-posta adresine 
gönderilecek.

Basın Evi Destek Aracı 
Sonuçlar



BEDA 3. Dönem Uygulama Süreci

1 Nisan 2021 - 31 Ocak 2022 (10 ay)
--------------------------------------------------------------
• Uygulama Kuralları Eğitimi
• Sürdürülebilirlik Eğitimleri

• Yönlendirici Rehberler 

• Uygulama ve Raporlama Sürecinin Takibi
• Basın Evi Olanakları

Basın Evi Destek Aracı 
Uygulama Süreci



Başvuru Dönemi için Öneriler & 
Yönlendirici Kaynaklar

• Kaynak Geliştirme Eğitim Modülü

http://egitim.gc-tr.org/

• Destek Programı için Başvuru Hazırlama Süreci

• Örnek Başvuru

http://egitim.gc-tr.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EMbFNr11LxU
http://egitim.gc-tr.org/


Soru-Cevap Oturumu

destek@media4democracy.org 

www.media4democracy.org 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir


