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Cumhuriyetin ışığında engelleri aşacağız
Değerli üyelerimiz, 
sevgili meslektaşlarım,
Bir çalışma döneminin daha sonundayız. 

Gönül isterdi ki geride bıraktığımız dönemi bası-
nın özgür olduğu, gazetecilerin hapse atılmadı-
ğı bir dönem olarak analım. Ne yazık ki son üç 
yılda toplumumuz kutuplaşma cenderesinde, 
ekonomik çıkmazda ve temel insan haklarından 
yoksun kaldı. Meslektaşlarımız ağır cezalarla, 
sansürle ve kurumsallaşan otosansürle karşı 
karşıyaydı. Toplumun gerçekleri öğrenmesi için 
görev yapan gazeteciler darp edildi, saldırılara 
uğradı, işsiz kaldı.

Diğer tarafta gazeteciliği kendi kirli çıkarları için 
kullananlar görülmemiş düzeyde arttı. Siyasetle 
ve mafyayla içli dışlı, maddi çıkara dayalı ilişki 
kuranlar mesleğimize zarar verdi.

Son yıllarda kamu bankalarından sağlanan tar-
tışmalı krediler gibi pek çok uygulama ile iktidar 
gücüne bağımlı hale getirilen medya, kamu ya-
rarını değil muhalefeti karalamayı görev edindi. 

Giderek artan oranda tek seslilik Türk medyası-
nı sarmalamaktadır. Muhaliflere yer vermeyen, 
sadece tek kaynaktan haber yapan kuruluşlar 
herşey olabilir, ancak yayınları haber değil pro-
poganda malzemesi olacaktır.

“Yalan haberi cezalandırma” kisvesi altında şimdi 
basın üzerindeki baskıları yeni bir yasa ile artır-
ma niyetleri görülmektedir. Haber ya yalandır ya 
da haberdir. Dünyanın neresinde basın susturu-
lup ortadan kaldırılıyorsa, o ülke ayakta kalamaz. 
Yemek ve içmek nasıl temel ihtiyaçsa, insanların 
haber alma ihtiyacı da buna karşılık gelir. Düşün-
ce yazıldığı, seslendirilebildiği sürece, muhalefet 
olduğu sürece demokrasi yeşerecek, ilerleyecek-
tir. Aksi durum ancak tek kaynaktan beslenen 
basın, tek fikirden oluşan düşün dünyası, tek ve 
mutlak iktidardan oluşan siyaset olur ki ona da 
demokrasi denilemez.

Bu karanlık tabloya karşın üzerimize düşeni yeri-
ne getirmeye çalıştık ve meslektaşlarımızı yalnız 
bırakmadık. Hep söylediğimiz gibi gerçeklerde ıs-
rar ettik, gazetecileri ve gazeteciliği savunmak-

tan ödün vermedik. Mesleğe yeni başlayacak 
gençlere umut olmaya, yol göstermeye çalıştık. 
Geride bıraktığımız üç yıllık dönem demokrasi, 
basın ve ifade özgürlüğü ile çoğulcu medya için 
çabaların arttığı bir dönem oldu.

Bu nedenle kimse bu koyu karanlıktan ışık sız-
maz sanmasın. 

Çeşitli desteklerle yürütmekte oluğumuz proje-
lerle, hiçbir siyasi görüşe bakmaksızın, meslek 
etik ilkeleri çerçevesinde Cemiyetimizin 43 yıl-
dan beri çıkardığı günlük yayın organı 24 Saat 
gazetesinde imkânlar dahilinde telifli haberler 
yayınlıyoruz, başka mecralarda yayınlanmalarına 
destek oluyoruz. Bu vesileyle işsiz meslektaş-
larımıza “sahipsiz değilsiniz” mesajı veriyoruz. 
Özellikle 35 yaşın altındaki genç gazetecilerin 
meslekten soğumaması için mücadele ederek, 
gazeteciliğin ne salt eleştiri ne de yandaşlık ol-
duğunu, mesleğin kıymetini anlatıyoruz.

Demokrasiye inanan ve Cumhuriyete sevdalı 
tüm yurttaşlarıyla Türkiye, hiç kimsenin düşün-
cesi, inancı, ırkı, mezhebi ya da dili nedeniyle ay-
rımcılığa uğramadığı, laik bir hukuk devleti olarak 
umut kaynağı olmayı sürdürecektir. Türkiye’nin 
en köklü ve saygın meslek kuruluşu olan Cemi-
yetimiz de 1946’dan bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bu umuda adanmış olarak yolu-
na devam edecektir.

Şafak sökmeden hemen önceki zifiri karanlık gibi 
aşılmaz sanılan engelleri Anadolu destanının 
Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörü-
sü ve cesaretiyle aştığımız unutulmamalı. O’nun 
rehberliğinde, Cumhuriyet’in ışığında mesleğimi-
zin değerlerini savunmayı sürdüreceğiz.

Gazetecilik yaşayacak

Demokrasi güçlenecek

Umudumuz sürecek

Basın özgürlüğü mutlaka sağlanacak

Susmadık, susmayacağız

Yılmadık, yılmayacağız

Nazmi Bilgin 
Başkan - 2021
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75’inci yaşımızı kutladık
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gazete-

ciler Cemiyetin’in 75’inci kuruluş yıldönümü ve 
Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi 
II. Yıllık Medya Konferansı ile birlikte beş gün 
süren e-konferans dizisiyle kutlandı. Avrupa 
Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho San-
chez Amor’un da baş konuk ve konuşmacı ol-
duğu etkinliğe Türkiye’den ve dünyadan birçok 
ülkeden politikacılar, bilim adamları, gazeteci-
ler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin 
salgın ve hürriyet iklimindeki ciddi sıkıntılar 
nedeniyle Türk basınının çok ciddi bir darbo-
ğazdan geçtiğini ancak yarınların aydınlık ola-
cağına güveninin tam olduğunu söyledi. Bilgin, 
“Sıkıntılarımızın olduğu, işsizliğin, düşen tiraj-
ların, artan baskının ciddi yıldırıcı etkisi altında 
olduğumuz kesin. Ancak, bezmek yok, mücade-
le etmeye, yarına güvenmeye devam etmeli-
yiz” dedi.

Bilgin, Çalışan Gazeteciler Günü’nün geç-
mişte bayram olarak kabul edilmesine karşın 
son yıllarda olduğu gibi bu yıl da buruk kutlanıl-
dığını hatırlattı ve bu önemli günü ve Gazete-
ciler Cemiyeti’nin 75’inci kuruluş yıldönümünü 
salgın ile daha da ağırlaşan olumsuz şartlarda 
kutlamaktan üzüntü duyduğunu kaydetti. Bil-
gin, “Cemiyetimizin 75’inci yılını ve 1961’de ilk 
basın yasasının yürürlüğe girmesinin yıldönü-
münü daha iyi şartlarda kutlamak isterdik. Ha-
piste 70’i aşkın meslektaşım, bu yıl içerisinde 
işini kaybeden 250’den fazla basın emekçisinin 
durumu maalesef kutlama yapılmasını imkân 

sız bırakmaktadır. Tek başına Olay TV vakası, 
Türk medyasının içerisinde olduğu cendereyi 
sergilemektedir” dedi.

GAZETECİLER CEMİYETİ  
GAZETECİLERİN YUVASIDIR

Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti’nin 75’inci ku-
ruluş yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 
bugünkü tablodaki bütün sorunlara rağmen 
Türk basını emekçilerinin her zaman fırtınaları 
aşmayı ve enginlere tekrar açılmayı becerebil-
diğine inandığını ifade etti. Bilgin, “Cemiyeti-
mizin 75 yıllık tarihinde her dönem sadece sı-
kıntılar değil, çok parlak dönemler de olmuştur. 
Hapse düşen Cemiyet başkanlarımız olduğu 
gibi, ev sahipliği yaptığımız cumhurbaşkanları, 
başbakanlar, bakanlar olmuştur. Ne gazeteci-
lik, ne de Cemiyetimiz siyaset ve siyasetçi ile 
uğraşmaktadır. Gazeteci esasında halkın haber 
alma hakkını yerine getiren bir kamu hizmeti 
görevlisidir. Cemiyet de gazetecileri, ülkedeki 
tüm siyasi eğilimler ve dolayısıyla ayrışmalar 
ötesinde buluşturarak, içeride mesleki sorun-
lar, ihtiyaçlar başta olmak üzere haberlerinin 
yanı sıra kültürel paylaşımlarını da konuşabil-
dikleri, tartışabildikleri yerdir. Gazeteciler Ce-
miyeti gazetecilerin yuvasıdır. Cemiyet, halkın 
haber almasından sorumlu basın emekçileri için 
bir çatı olduğundan da kamu yararına bir örgüt-
lenmedir” dedi.

Bilgin, 10 Ocak 1961’de yürürlüğe konu-
lan 212 sayılı yasayla gazetecilerin ekonomik 
ve sosyal haklarının güvence altına alınarak, 

Türkiye’nin İlk Basın Derneği

72. Yaşımızı Kutladık
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patronlara bağlı kalmadan özgürce ve sadece 
toplumun yararlarını gözetecek şekilde meslek-
lerini yapmalarına imkân sağlanmasının hedef-
lediğini hatırlattı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, 
ancak geçen yıllar içinde 212 sayılı yasal dü-
zenlemede haklar tırpanlanırken, medya sektö-
ründe yaşanan gelişmeler, tekelleşme süreci ve 
ardından keşmekeşe dönüşen siyaset-patron 
ilişkileri sonucunda Türk basınının çok sorunlu 
bir duruma düştüğünü kaydetti. “Bu duruma 
gelinmesinde elbette yönetici kademesinde-
kiler başta olmak üzere gazetecilerce yapılan 
hataların da payı olmuştur” diyen Bilgin, mes-
leki örgütlülüğün tekrar sağlanmasının ve mes-
lek dayanışmasının geliştirilmesinin sorunların 
aşılmasında kilit rol oynayacağına inandığını 
vurguladı.

“BAYRAM SEVİNCİ YAŞAYACAK  
GÜNLER YİNE GELECEKTİR”

“Ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Gü-
neş bizim Anadolu topraklarımızı aydınlattığı 
gibi hiçbir toprağı aydınlatmıyor” diyen Bilgin, 
“Dünyanın hiçbir ülkesinde kilise ve cami omuz 
omuza vermiş değil. Bu turkuaz renkli deniz bi-
zim. Etnik guruplar da ancak bizim renklerimiz 
olabilir. Biz bir ebruyuz, biz renkler kucaklaşma-
sıyız. Bu toprakları ana yurt edinmişiz. Hep bir-
likte aydınlık bir Türkiye’ye ulaşacağımızı ümit 
ediyorum” diye vurguladı.

Bilgin, “Bir zamanlar 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü’nü bir bayram olarak kutluyorduk. 
Bugün sadece üzüntü ile 
ve özleyerek hatırladığı-
mız günler olarak yaşıyo-
ruz. Medya sektörünün 
finansal ve teknolojik ge-
lişmesi, çalışanlarına refah 
ve özgürlük getireceğine, 
maalesef sosyal güvenlik-
ten yoksun ve sendikasız 
bir çalışma hayatı getir-
miştir. Böyle bir ortamda 
‘Çalışan Gazeteciler Bayra-
mı’ndan söz etmek ne de-
rece doğru olacaktır? Yine 
de bayram sevinci yaşa-
yacağımız günler gelece-
ğine, meslektaşlarımızca 

halkın haberdar olması için verilen mücadele-
ye de inancımızla gelecekten, yarınlarımızdan 
yana umutluyuz. Biz de Gazeteciler Cemiyeti 
olarak mesleğimiz için son yıllarda her geçen 
gün çalışmalarımızı yoğunlaştırıyor, genç mes-
lektaşlarımızın daha iyi yetişmesi kaygısıyla da 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cemiyet olarak 
diğer meslek örgütleriyle de dayanışma ve iş 
birliği zemininde gazetecilik mesleği için her 
türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam ede-
ceğiz” dedi.

Yasal şartları sağlayan tüm gazetecilik 
mesleği mensuplarına “muhalif” gibi yaftalama-
lar olmaksızın basın kartı verilmesini bekledik-
lerini vurgulayan Bilgin, “En önemlisi de kimin 
gazeteci olduğuna devlet/hükümet kontrolü 
altındaki bir mekanizmayla değil demokratik, 
gelişmiş ülkelerde olduğu üzere basın meslek 
örgütlerinin karar vermesi gerekir” diye vurgu-
ladı.

10 Ocak tarihini bayrama dönüştüren dü-
zenlemenin dönemin en güçlü medya patron-
larının baskısına rağmen yasalaştığını ve eksik-
likleri olsa da Türk basın dünyasına saygınlık, 
gazetecilere de güvence getirdiğini hatırlatan 
Bilgin, “1946’da kurulan Cemiyetimizin kuruluş 
yıldönümü ile rast gelen bu özel günün tüm 
sorunlar geride bırakılarak gönül rahatlığı ile 
kutlayabileceğimiz günlerin yakın olduğuna 
inanıyoruz. Gazetecilik mesleğini geriletecek 
değil güvenceli daha güzel yarınlara taşıyacak 
gelişmeler olacağı umudunu koruyoruz” ifade-
sini kullandı.

Nazmi Bilgin - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
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BAŞKANLARIMIZ
MEKKİ SAİT ESEN,
1946 - 1956 Dönemi

1921 yılında İstanbul’da 
doğdu. Cumhuriyet, Vakit, 
Son Saat, Akşam, Son Posta, 
Havadis ve Yeni Asır Gaze-
telerinde çalıştı. 6 arkadaşı 
ile birlikte Cemiyetimizi kur-
duktan sonra kurucu baş-
kanlığı üstlendi. 10. 11. 
Dönem Demokrat Parti’den 
Milletvekilliği yaptı. Basın 

Şeref Kartı sahibi olan Mekki Sait Esen 05 Kasım 
1970 tarihinde vefat etti. 

ECVET GÜRESİN,
1956 - 1957 Dönemi

Güresin 1919’da İstanbul’da 
doğdu. 1939 yılında Son 
Posta gazetesinde mesleğe 
başladı. Tanin, Vatan, Cum-
huriyet, Akşam, Hürriyet 
gazetelerinde muhabirlik-
ten köşe yazarlığına kadar 
çeşitli görevler yüklendi. 
Basın Şeref Kartı sahibidir. 
Kontenjan Senatörlüğü yap-

tı. 02 Mayıs 1975 tarihinde vefat etti.

GAZANFER KUNT,
1957 - 1959 Dönemi

1920 yılında İstanbul’da 
doğdu. Ulus, Ankara Telgraf, 
Kudret, Hakikati Tasvir, Son 
Haber ve Adalet gazetelerin-
de muhabirlikten yazı işleri 
müdürlüğüne kadar çeşitli 
görevlerde bulundu. 1960 
yılında Kudret gazetesi’nin 
kuruculuğunu ve sahipliğini 
yapan, Gazanfer Kunt Basın 
Şeref Kartı sahibiydi. Kunt’u 23.05.2011 tari-
hinde kaybettik.

ATİLLA BARTINLIOĞLU,
1959 - 1960 Dönemi

1931 İzmir doğumludur. An-
kara Gazeteciler Sendikası, 
Basın-İş Sendikası Ankara 
şube başkanlığında bulun-
du. Profesyonel olarak 1955 
yılında Son Havadis Gaze-
tesi’nde çalışmaya başladı. 
Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Hukuk Fakültesi’nde öğren-
ci iken haftalık Karakarga 
Mizah Dergisi ile gazeteciliğe başladı. Akşam, 
Zafer, Demokrat İzmir, Adalet ve Son Posta 
gazetelerinde, Akis ve Yedigün dergilerinde ça-
lıştıktan sonra Ticaret Bakanlığı’nda müşavirlik 
yaptı. Basıniş kolunda fikir ve beden işçilerinin 
örgütlenmesi konusunda yoğun çaba gösterdi. 
Basın-İş Sendikasının yayın organı Gündem’de 
yazdığı Babauf davası ile ilgili uzun süre yargı-
landıktan sonra beraat etti. Basın Şeref Kartı sa-
hibi olan Bartınlıoğlu 10 Ağustos 2013’te vefat 
etti.

ALTAN ÖYMEN,
1960 - 1961 Dönemi

1932 Yılında Trabzon’da 
doğdu. 1950 yılında başladı-
ğı gazeteciliği 1999 Yılında 
CHP Genel Başkanı olduktan 
sonra bıraktı. Parlementoya 
ilk olarak 1977 Yılında An-
kara Milletvekili olarak girdi. 
Aynı yıl Turizm ve Tanıtma 
Bakanı oldu. 1978-1979 yıl-

75’inci yılda şükranla

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da ga-

zeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka 

Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin 

Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tara-

fından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, ba-

sın organlarındaki gazetecileri bir araya top-

lamak, mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, 

mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri 

savunmak olarak belirlendi.

Gazeteciler Cemiyeti, 1946 yılındaki kuru-

luşundan bu yana her zaman cumhuriyet, 

çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgür-

lüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz 

bekçisi oldu. 
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ları arasında CHP TBMM Grup Başkanvekilliği ve 
Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği görev-
lerini üstlendi. 1980’li ve 90’lı yıllarda gazetecilik 
görevine devam eden Öymen, Milliyet Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığı da yap-
tı. 1995 Yılında TBMM’ye CHP İstanbul Milletvekili 
olarak giren Öymen, partisinin Grup Başkanvekili 
oldu. 18 Nisan 1999 Yılında CHP’nin Meclis dışın-
da kalması nedeniyle Genel Başkanlıktan istifa 
eden Deniz Baykal’ın ardından 23 Mayıs 1999 
Tarihinde düzenlenen 27. Olağanüstü kurultayda 
Genel Başkan seçildi, 15 ay sonra Deniz Baykal’a 
devretti. Basın Şeref Kartı sahibidir.

İBRAHİM CÜCELOĞLU, 
1961 Dönemi

6 Ağustos 1929 tarihinde 
Trabzon/Yomra İlçesi’nde 
doğdu. Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü ile Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın ve Yayın 
Yüksek Okulu Gazetecilik 
ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü 
1965-1969 yıllarında bitirdi. 
1951 yılında Hürses Gaze-

tesi’nde başladığı gazeteciliği, 1952-1969 yılla-
rında Yeni Ulus, Halkçı, Sabah, Karagöz, Ulus ga-
zetelerinde sürdürdü. Basın Şeref Kartı sahibidir. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nde eylemli olarak siyasal 
hayatta bulundu. 1969-1973 yıllarında 14. Dö-
nem Ankara Milletvekili seçildi. 25 Haziran 2002 
tarihinde vefat etti.

METİN TOKER,
1962 Dönemi

1924’te İstanbul’da doğdu. 
Galatasaray Lisesi’nden me-
zun olan Toker, İstanbul Üni-
versitesi’nde Fransız Filolojisi 
okuduktan sonra Fransa’ya 
gitti ve siyaset bilimi tahsili 
gördükten sonra gazetecilik 
yapmak için girişimlere baş-
ladı. ‘Son Telgraf’a yaptığı 
başvuru reddedildi ama Nadir 
Nadi aracılığıyla 1943’te git-

tiği Cumhuriyet gazetesinde mesleğe başladı. To-
ker, 1954’te kendi kurduğu Akis dergisinde politik 
yazılarını sürdürdü. CHP’nin muhalefette olduğu o 
yıllarda Demokrat Parti hükümeti baskısıyla 1957 
yılında 7 ay 23 günlük hapis cezasına mahkûm 

oldu. Akis dergisini 1968 yılına kadar yöneten 
Toker, 1977-1980 yılları arasında kontenjan se-
natörü olarak görev yaptı. Basın Şeref Kartı sahibi 
olan Toker, ‘Gazeteci Olan Adamın Hikâyesi’ kita-
bını yazdığı günlerde yoğun bakıma alındı. Toker 
hayatını anlattığı kitabını tamamlayamadan 18 
Temmuz 2002 tarihinde öldü.

DOĞAN KASAROĞLU,
1963 – 1968 Dönemi

1933 İstanbul doğumludur. 
Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıl-
lar Ankara Gazeteciler Sen-
dikası ile Gazeteciler Cemi-
yeti Yönetim Kurulu üyeliği 
yaptı. Ekspres Gazetesinin 
kuruculuğunu ve sahipliğini 
yapan Kasaroğlu Basın Şeref 
Kartı sahibidir. TRT’de İç Ha-
berler Müdürlüğü, Haber Müdürlüğü, Genel Müdür 
Müşavirliği yaptı. 1975 - 1978 tarihleri arasında 
Basın – Yayın Genel Müdürlüğü, 1979 - 1981 dö-
neminde TRT Genel Müdürlüğü yaptı. Daha sonra 
XVII. Dönem İstanbul milletvekili oldu. 26 Mayıs 
1995 yılında vefat etti.

BEYHAN CENKÇİ,
1969 - 1992 Dönemi

1935 yılında Bursa’da do-
ğan Cenkçi Ocak 1954’te 
Ankara’da yayımlanan Me-
deniyet Gazetesi’nde ga-
zeteciliğe başladı. Yenigün, 
Ulus, Ankara Telgraf, Ankara 
Ekspres, Dünya gazetelerin-
de görev yaptı, 5 yıl Gazete-
ciler Sendikası başkanı ola-
rak görev yaptı. Basın suçu 
nedeni ile 1960 öncesi bazı 
meslektaşları ile cezaevine giren Beyhan Cenkçi, 
fikir özgürlüğünün yılmaz savunucusu idi. Anado-
lu Ajansı’nda Genel Müdürlük Müşavirliği, TRT ve 
Basın İlan Kurumu’nda yöneticilik yaptı, 1980 yı-
lında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlü-
ğüne seçilmiştir. Cenkçi, Gazeteciler Sendikası ve 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak meslektaşla-
rının sosyal sorunlarının çözümüne büyük oranda 
katkıda bulunmuş, Gazeteciler Cemiyeti’nde 24 
yıl süren başkanlık döneminde “politikayı vestiye-
re bırakarak” ulusal ve mesleki konularda birlik ve 
dayanışmaya büyük önem verdi. Basın Şeref Kartı 
sahibi Cenkçi’yi 17 Mart 1993 tarihinde kaybettik.
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Kamu ve gazetecilik 
hizmetinde 75 yıl

Gazeteciler Cemiyeti’nin birçok yayının-
da, gereksiz görülebilecek mütevazılık içinde 
bir konu vurgulanır: “Gazeteciler 
Cemiyeti, Bakanlar Kurulu’nun 
8.5.1963 Tarih ve 6/1704 Sayılı 
kararı ile kamu yararına çalışan bir 
dernektir.”

Kamu yararına dernek statü-
sü Bakanlar Kurulu kararı yanı sıra on 
yıllar süren adanmışlığın, topluma ve 
camiaya hizmetin sonucudur. Bu statü 
aynı zamanda ciddi bir sorumluluğu ifa-
de etmektedir.

Kuruluş hedefini genç gazeteciler 
Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, 
Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin Sönmez 
ve Muaffak Menemencioğlu 1946 yılında 
dönemin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’a 
izah ederken basın organlarındaki gazete-
cileri tek çatı altında toplamak, mesleki ve 

sosyal hakların savunuculuğunu yapmak, mes-
leğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savun-
mak olarak tanımlamışlardı.

Demokrasi İçin Medya / Medya İçin Demokrasi Projesi ekibi-2019

Basın özgürlüğü çalışmaları
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Bu hedef hiç değişmemiştir. Nitekim, Ga-
zeteciler Cemiyeti faaliyetlerinde bu farkında-
lık Cemiyet kararlarını aydınlatmakta, faaliyet-
lerini şekillendirmektedir. Gazeteciler Cemiyeti 
tüzüğünün ikinci maddesinde ifade edilen der-
neğin temel amacı, gazete, dergi, radyo, tele-
vizyon ve internet alanlarında gazetecilik nite-
liğindeki görevlerde çalışanları ve çalıştıranları 
bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını 
korumak, geliştirmek, meslek ilkelerini savun-
mak, insan haklarının korunduğu, özgürlükçü 
ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği ulu-
sal, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 

anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve ba-
sın özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesini 
sağlamak, gazetecilik mesleğinin özel amaç ve 
çıkarlara alet edilmesini engellemektir.

Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanı Bey-
han Cenkçi sıklıkla Gazeteciler Cemiyeti’nin bir 
meslek örgütü olduğunu, her siyasi görüşten 
üyesi bulunduğunu ve ülke sorunlarıyla ilgili 
her türlü çalışmaya çatı altında yer olmasına 
rağmen, hiçbir şekilde parti siyasetinin, parti-
zanlığın Cemiyet’e girişine müsaade edileme-
yeceğini söylemekteydi. Başkan Nazmi Bilgin 
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ise konuyu biraz daha özet ama net bir şekilde 
izah emektedir, “Herkese Cemiyetimizde yer 
vardır; yeter ki siyasi görüşlerini portmantoda 
bıraksınlar.”

Türkiye’nin, çok partili siyasi hayata-de-
mokrasiye geçişiyle yaşıt ve koşut olan ülkenin 
en büyük ve saygın meslek kuruluşları arasında 
yer alan Gazeteciler Cemiyeti, kuruluşundan bu 
yana cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade 
ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgür-
lüklerin bekçiliği misyonunu üstlenmiştir. Bu 
misyona hizmet ederken 1957 yılında Metin 
Toker yedi ay 53 gün, 1960 yılı öncesinde ise 
Beyhan Cenkçi bir buçuk yıl hapse mahkûm 
edilmiştir.

Bu vesileyle bugüne değin basın alanın-
daki hizmetleri ve cemiyet başkanlığı görevleri 
dolayısıyla mesleğimize ve Cemiyetimize katkı-

lardan ötürü gazeteciler; Mekki Sait Esen, Ec-
vet Güresin, Gazanfer Kurt, Atilla Bartınlıoğlu, 
Altan Öymen, İbrahim Cüceoğlu, Metin Toker, 
Doğan Kasaroğlu ve Beyhan Cenkçi başkanla-
rımızı minnetle anıyoruz. 

Gazeteciler Cemiyeti 
laik, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti’nden yana 
taraftır

Siyaset üstü olmaya çalışması Gazeteciler 
Cemiyeti’nin apolitik olduğu anlamına elbette 
ki gelmemektedir. Gazeteciler Cemiyeti’nin her 
dönemde temel ilkesi, ulusuyla ve toprağıyla 
bölünmez, insan haklarına saygı gösterilen, 
laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni savun-
mak, mesleki dayanışma ve meslek içi eğitim 
olmuştur. Cemiyet Başkanı Bilgin’in her fırsatta 

Basın özgürlüğü çalışmaları
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vurguladığı gibi, Gazeteciler Cemiyeti siyaset 
dışındadır, ancak “her zaman laik, demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti’nden yana taraftır.”

Türkiye’nin en eski gazetecilik meslek ör-
gütü olarak da Cemiyet tüm Anadolu medya 
çalışanları dernekleriyle eşitlik temelinde kar-
deşçe ilişkiler geliştirmek, büyük bir ağ oluştur-
mak çabası içerisinde olmuştur. Bir dönem Tür-
kiye Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşu için 
büyük emek veren ve uzun bir süre başkanlı-
ğını yürüten Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bil-

gin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 
oluşumuna da büyük katkı vermiştir ve halen 
TGF’nin onursal başkanıdır.

Medya Dayanışma Grubu
Son yıllarda medyada ağırlaşan sorunlara 

karşı ortak tavır ve hareket geliştirilmesi ama-
cıyla Gazeteciler Cemiyeti inisiyatifi ile Türki-
ye Gazeteciler Sendikası, Basın Konseyi, İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Der-
neği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi 

Medya Dayanışma Grubu mesleki etik toplantısı
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Muhabirleri Derneği, Haber-Sen, Parlamento 
Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri 
Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Der-
neği gibi birçok örgütle Medya Dayanışma Gru-
bu adıyla gayriresmî bir grup oluşturulmuştur. 
Medya Dayanışma Grubu bir yandan yeni basın 
iş yasası ve basın kartları mevzuatı hazırlanma-
sı üzerinde avukatların da desteği ile bir çalış-
ma yürütmekte bir yandan da güncel sorunlara 
dayanışma içerisinde karşı çıkılmasının yollarını 
aramaktadır. Bu çerçevede emniyet personeli-
nin toplumsal olaylar sırasında sesli ve görsel 
kayda alınmasını yasaklayan Emniyet Genel 
Müdürlüğü genelgesine karşı yıllardan sonra ilk 
kez Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 
birçok şehirde medya çalışanlarının toplu itirazı 
mümkün olabilmiştir. 

Basın özgürlüğü ve gazeteciler için yapı-
lan girişimler bununla sınırlı kalmamış, Cemi-
yetimiz gazetecilerin sorunlarını ele almak için 
TBMM’yi ziyaret etmiş, ana muhalefet partisi 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet milletvekil-
leri Ali Öztunç, Utku Çakırözer, Bülent Tezcan, 
Atilla Sertel, Öztürk Yılmaz, Erdoğan Toprak, 
Tuncay Özkan ile görüşmüş, RTÜK üyesi İlhan 
Taşçı ile görüşerek medyanın içinde bulunduğu 
durum ele almış, çözüm önerilerinde bulunmuş-
tur. Ayrıca basın sektörünün sorunları ve çö-
züm önerilerini içeren raporlar TBMM’de temsil 
edilen tüm siyasi partilerin grup başkanlarına 
ve milletvekillerine iletilmiştir. Yasama üyeleri-
ne özellikle yıpranma payı hakkının basın kartı 
şartına bağlanması, basın kartı verilmesi veya 
yenilenmesi sürecinde görülen aksaklıklar ve 

Basın özgürlüğü çalışmaları
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keyfilikler ile internet alanında hizmet veren 
gazetecilerin özlük haklarının düzenlenmesiyle 
ilgili mektuplar gönderilmiştir.

Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu ile 
ilişkiler

Gazeteciler Cemiyeti geride bıraktığımız 
üç yılda da tüm meslek örgütleriyle dayanış-
mayı güçlendirme ve birliktelik olanaklarını 
arttırma ilkesiyle hareket etti. Bu konudaki 
öncü rolünü sürdüren Cemiyetimiz, meslek 
örgütleriyle Türkiye çapında ortak çalışmalara 
imza attı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
ile de büyük önem taşıyan ilişkilerini sürdüren 
Gazeteciler Cemiyeti, meslektaşlarımızın ça-
lışmalarına her düzeyde katkı vermeyi ve or-
tak olmayı sürdürüyor. Başkan Nazmi Bilgin’in 
“Onursal Başkan” olduğu Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu, bu yılın Temmuz ayında An-
kara’da genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. 
Genel kurulda ve başkanlar kurulu toplantıla-

rında Cemiyetimiz temsil edildi ve konfederas-
yon çalışmalarına destek verildi. 

Gazeteciler Cemiyeti ayrıca Demokrasi 
için Medya / Medya için Demokrasi projesinde 
konfederasyon üye cemiyetleri ile paydaşlık 
yaptı. Yeni dönemde de ülkemizin bütün kent-

Nuri Kolaylı - TGK Başkanı
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lerinde meslek örgütleri arasındaki dayanışma-
nın geliştirilmesine önem verilecektir.  

Uluslararası temaslar
Gazeteciler Cemiyeti’nin gerçekleştirdiği 

uluslararası temaslar da bir hayli yoğun ve verimli 
geçmiştir. Başkan Nazmi Bilgin ve Başkan Yardım-
cısı Yusuf Kanlı önce Viyana’da Uluslararası Basın 
Enstitüsü (IPI) ile görüşerek Türkiye’deki durumu 
aktarmış ve olası çözümler için işbirliği olanaklarını 
ele almış, daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) ile Türkiye’de basın özgürlüğünü 
nasıl geliştirebileceklerini değerlendirmişlerdir. 

Viyana ziyaretinden hemen sonra Brüksel’e 
giden Başkan Nazmi Bilgin ve Başkan Yardımcısı 
Yusuf Kanlı Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) 
ile görüşerek Gazeteciler Cemiyeti’nin hem EFJ 
hem de Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) 
üyesi olması için Yönetim Kurulunda alınan karar 
çerçevesinde girişimde bulunmuşlardır. Başvuru-
dan bir süre sonra gerçekleşen EFJ ve IFJ üyeliği 
ile gerek Avrupa gerekse de uluslararası alanda 
en etkin iki federasyonun üyesi olarak Gazeteciler 
Cemiyeti Türk medyasını yurt dışında daha etkili 
olarak temsil edebilme imkânına kavuşmuştur. 

Bu temaslar ve gerek EFJ gerekse de IFJ üyesi 
olunması ardından Gazeteciler Cemiyeti tüm dün-
yada geçerliliği olan uluslararası basın kartı verme 
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yetkisine sahip olmuştur. Birçok gazeteciye 
basın kartı verilmeyen veya basın kartlarının 
yenilenmediği bu dönemde arzu eden veya 
mesleki aidiyet için bu karta ihtiyaç duyan 
meslektaşlara uluslararası geçerliliği olan bir 
basın kartı verebilmek önemli bir durumdur.

Brüksel’de ayrıca hem Avrupa Komisyo-
nu ifade ve basın özgürlüğü yetkilileri hem de 
Avrupa Demokrasi Vakfı (EED) ile görüşülmüş, 
sağlanan temaslar Türkiye’de bağımsız basın 
mecralarına destek verilmesine katkı sağlamış-
tır. Böylece Cemiyetimiz desteği ile bazı yeni 
medya girişimleri EED ve diğer kurumlardan fon 
alabilme imkânına kavuşmuştur.
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Avrupa Gazeteciler Derneği (EJ) ile 2014 
yılında oluşturduğumuz güven ve iş birliğine 
dayalı birlikteliğimiz de devam etmektedir. EJ 
Başkanı Paolo Magagnotti düzenlediğimiz yıllık 
medya konferansları veya 3 Mayıs Uluslarara-
sı Basın Özgürlüğü Günü programlarına katkı 
koymasının yanı sıra EJ Medya Köprüleri proje-
sinde ortağımız olarak yer almıştır. EJ’nin 2015 
Bükreş, 2016 Trento, 2019 Prag kongrelerinde 
Gazeteciler Cemiyeti özel konuk olarak yer al-
mıştır.

Gazeteciler Cemiyeti ayrıca 3 Mayıs Dünya 
Basın Özgürlüğü Günü’nde “Basın Özgürlüğü 
Özel Oturumu” gerçekleştirdi. Oturumun açış 
konuşmasını yapan Başkan Nazmi Bilgin basın 
özgürlüğü konusundaki sorunları ve bunların 
nasıl çözünmesi gerektiğini dile getirmiş, aka-
binde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mis-
ket Dikmen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) Başkanı Gökhan Durmuş konuşmalarını 
gerçekleştirmiştir. 

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü 
Nacho Sanchez Amor etkinliğin onur konuğu 
olarak katılmış ve Türkiye’deki basın özgürlü-
ğü durumu hakkında yankı getiren yorumlarda 
bulunmuştur. Oturumda Avrupa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Paolo Magaganotti de bir ko-
nuşma gerçekleştirmiştir. Özel oturumun ikinci 
yarısında tecrübeli gazeteciler Müyesser Yıldız 
ve Barış Terkoğlu yaşadıkları sorunları dile ge-

tirmiş, MLSA eş başkanı Avukat Veysel Ok alan-
daki çalışmalarından bahsetmiştir.

Hukuki başvurular, 
yayınlar, kültürel 
faaliyetler

Meslektaşlarımızın yüz yüze geldiği sorun-
lara karşı sadece açıklamalarla ya da meydan-
larda tepki koymakla da sınırlı kalınmamıştır. 
Cemiyetimizce ve Medya Dayanışma Grubu 
üyesi meslek örgütleriyle birlikte bazı hukuki 
başvurularda da bulunulmuştur. 

Anayasa Mahkemesi kararı ve Danıştay’ın 
kısmi iptali sonrasında seslendirilen itirazla-
rı dikkate almadan yeniden yayınlanan Basın 
Kartları Yönetmeliğine karşı iptal davası ile em-
niyet personelinin toplumsal olaylar sırasında 
sesli ve görsel kayda alınmasını yasaklayan 
Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin iptali 
için Danıştay’a müracaatlar yapılmıştır.

10 Ocak 1946 tarihinde kurulan Gazete-
ciler Cemiyeti, şimdiye kadar 45’ten fazla ge-
rek mesleki gerekse çeşitli sosyal ve bilimsel 
konularda kitap yayını gerçekleştirmiştir. Ay-
rıca odak noktası işsiz ve 35 yaş altı gazete-
ci gençlerimiz veya iletişim fakülteleri öğren-
cileri olmak üzere gerek Cemiyet imkânlarıyla 
gerekse çeşitli fon kaynaklarından finansman 
sağlanarak çok sayıda ifade ve basın özgürlü-
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ğü projeleri yürütülmüştür. Gazeteciler Cemi-
yeti kültürel çalışmalarına ve meslek içi eğitim 
programlarına aralıksız devam etmektedir.

1957 yılında Ankara Gazeteciler Sendika-
sı ile yapılan anlaşma gereği mesleki sorunlar 
başta olmak üzere birçok konuda iş birliği içeri-
sinde olan Gazeteciler Cemiyeti, 1958 yılından 
1993 yılına kadar dini bayram günlerinde “Bay-
ram” gazetelerini yayınlamıştır. 1978 yılında 
24 Saat isimli günlük gazetesi yayınına geçen 
Gazeteciler Cemiyeti, 43 yıldır aralıksız olarak 
bu gazetenin yayınını sürdürmektedir.

Ustalara Saygı Ödül Töreni
Metin Toker’in başkanlığı döneminde bu-

günün İletişim Fakültesine dönüşen Ankara 
Üniversitesi İletişim Yüksek Okulu’nun ku-
ruluşundaki katkısıyla mesleki ve meslek içi 
eğitime verdiği önemi kanıtlayan Gazeteci-
ler Cemiyeti, 1993 yılından bu yana Ankara                  

TGS Avukatı Meliha Selvi ve 
GC Avukatı Gökhan Tekşen

İLEV Başkanı Ali İnandım ve
GC Başkan Vekili Savaş Kıratlı
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Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı 
ile birlikte meslekte 50 yılını doldurmuş usta-
lara vefa borcunu ödemek için “Ustalara Saygı” 
törenini düzenlemiştir. Geleneksel hale getiri-
len bu törenler, salgın şartlarında son iki yıldır 
sınırlı katılımla gerçekleştirilmiş olsa da yakın 
zamanda eskisi gibi görkemli biçimde kutlana-
bilecektir. 

9.Köy e-dergileri
Gazeteciler Cemiyeti M4D Projesi’nin birin-

ci yılında, projenin finansal destek araçlarından 
biri olan “Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlen-
dirme Destek Aracı” kapsamında 24 Saat Gaze-
tesi’nde yayınlanan telifli haber ve yazıları “9. 
Köy” isimli e-dergide bir araya getirmiş, bir yıl 
içinde 130 farklı gazetecinin 484 telifli haberi 
okuyucularla buluşmuştur. Bu arada Basın Evi 
Destek Aracı yararlanıcılarının projeleri çerçe-
vesinde 300’den fazla farklı gazetecinin 1400 
telifli haberi desteklendi ve haberler, başvuru 
sahiplerine ait haber mecralarında yayınlandı.

Gazeteciler Cemiyeti önceki Yönetim Kuru-
lu üyelerinden saygın köşe yazarı Bekir Çoşkun 

Basın özgürlüğü çalışmaları
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ile bütünleşmiş “9. Köy” ismini “Gazetecilik için 
dayanışma” amacını güden çalışmamıza uygun 
görmüştük. Bu ismi kullanma ricamıza, ölümün-
den kısa bir süre önce kemoterapi için seyaha-
ti sırasında ulaştığımız Bekir Coşkun “Bundan 
onur duyarım. Tabii ki kullanın” diyerek izin 
vermiştir. Çoşkun’un ve ebediyete uğurladığı-
mız meslektaşlarımızın anıları önünde saygıyla 
eğiliyoruz. 

45’ten fazla 
kitap yayımlandı

Avrupa Gazeteciler Cemiyeti (EJ), Ulusla-
rarası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa 
Gazeteciler Federasyonu (EFJ) üyesi olan Gaze-
teciler Cemiyeti, bugüne değin gerçekleştirdiği 
proje ve yayınların yanı sıra 45’ten fazla kitap 
da yayımlamıştır. Gazeteciler Cemiyeti Araştır-
ma ve Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Korkmaz 
Alemdar’a büyük gayretleri ve özeninden dola-
yı teşekkür ediyoruz.

Gazeteciler Cemiyeti tarafından basılan ki-
tapların listesi ise şöyledir:

Cavit Yamaç “Basın, İktidar, Para”, Erdo-
ğan Tamer “Basın Reklam ve Kamuoyu”, Ef-
rail Aydemir “Büzgüsüz Ağız” ile “Ben Adam”, 
Ersin Özarslan, “Gazeteci Lisanı”, Dicle Kavak 
Ekmekci, “Oy Avı”, Gürsel Sağlamöz, “Basın 
Dili”, Gamze Yücesan Özdemir “İletişim Emek 
ve Kalkınma”, Gülseren Şendur Atabek “Türk 
Romanında Gazeteciler”, Nahit Katlan “TRT 
Yorumculuğu”, Gökhan Evliyaoğlu, “Konuşma 
Sanatı”, Hüdai Bayık “Kaş Tarihi”, Prof. Dr. Hak-
kı Akalın “Kırmızı Beyaz Düşünceler”, Dr. Haluk 
Nur Baki “Kanser Bilmecesi ve Çözümü”, İsa 
Kayacan “Türk Basınında Unutamadıklarımız”, 
İsmail Sadık “Çile Yılları-Anılarda Kaş”, Prof. Dr. 
Korkmaz Alemdar “Türkiye’de Kitle İletişimi 
Dün – Bugün – Yarın”, “Türkiye’de Kitle İletişimi 
Dün – Bugün – Yarın, Genişletilmiş II. Baskı”, Dr. 
Kemal Kapaklı “Televizyon Programcılığı”, Lüt-
fü Akdoğan “Krallarla ve Başkanlarla 50 Yıl”, 
Mustafa Arslan “Ne Haber”, Muammer Yaşar 
Bostancı “Anadolu’da İlk Türk Gazetesi”, Oğuz 
Turhan, “Basında Çizgi Sanatı”, Reşat Yazıcı 
“Anayasamızda Basın Hukuku” ve “Bürokraside 
İletişim”, Taner Dedeoğlu “Şimdi Onlar Manşet”, 

Tuncer Özbaykal, “Fiskeler”, Yılmaz Polat “Ateş 
Altında Kıbrıs”, “Adem Yavuz”, “Atatürk Sem-
pozyumu”, “Ulusal İletişim Kongresi 2010”, 
“Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik”, “Teknoloji 
ve Tasarım Çalışmaları”, “Türkiye Atatürk’tür 
Atatürk Türkiye’dir”, “Cumhuriyet Basını”, “Ba-
sında Haber Fotoğrafı Kullanımı”, “Gazetecinin 
El Kitabı”, “PKK’nın Gerçek Yüzü”, Ali Demir “Öz-
gürlük ve Barış Şiirleri”, Prof. Dr. Ruhdan Uzun 
“UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri”, “Yaşam ve 
Stratejik Kaynaklar Açısından Kıbrıs”, “Çocuk 
Gözüyle Polis”, “Geçmişten Günümüze Yöresel 
Halk Oyunları”, “Cumhuriyetimiz 80 Yaşında”, 



18 Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Dr. Tayfun Haykır “Türk Romanında Basın Ha-
yatı 1872-1940”, Dilan Korkmaz “Markopaşa 
(1946-1950)” ve Sökmen Baykara “Gözle Ya-
zılan Tarih” (2021).

SON ÜÇ YILDA YEDİ KİTAP

Bu kitaplardan son üç yılda yayınlanan-
lar ise şunlardır: Taner Dedeoğlu, “Şimdi Onlar 
Manşet” (2019), Efrail Aydemir, “Ben adam” 
(2020), Ali Demir, “Özgürlük ve Barış Şiirleri” 
(2020), Prof. Dr. Ruhdan Uzun, “UNESCO Kitle 
İletişim Bildirgeleri” (2020), Dr. Tayfun Haykır, 
“Türk Romanında Basın Hayatı 1872-1940” 
(2021) ve Dilan Korkmaz “Markopaşa (1946-
1950)” (2021) ve Sökmen Baykara “Gözle Ya-
zılan Tarih” (2021).

AB Araştırmacı 
Gazetecilik Ödülleri

Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği 
desteğiyle, Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı 

(BIRN) ile birlikte düzenlediği “Batı Balkanlar 
ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazete-
cilik Ödülleri” altı Balkan ülkesi ve Türkiye’de 

Basın özgürlüğü çalışmaları
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araştırmacı gazeteciliği teşvik etme ve ifade 
özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, gücün kötü-
ye kullanımı, temel hakların ihlali, yolsuzluk 
ile organize suç gibi konularda kamuoyunu 
aydınlatan başarılı araştırmacı gazetecilik 
örneklerini ödüllendirme amacıyla 2019 yı-
lından bu yana verilmektedir. 

Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde, ilk 
kez 28 Ağustos 2019’da düzenlenen “Batı 
Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştır-
macı Gazetecilik Ödül” töreninde birincilik 
ödülü; “Emsalsiz İhanet” haberiyle Cumhu-
riyet gazetesinden Hazal Ocak’ın, ikincilik 

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri - 2019
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Ödülü “Türkiye’nin Utanç Listesi” haberiyle Hür-
riyet gazetesinde Dinçer Gökçe’nin, üçüncülük 
ödülü ise “Otopsiden Çıkan Gerçek” haberiyle yine 
Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un olmuş-
tur. Avrupa Birliği ve Balkan ülkeleri başta olmak 
üzere, diplomatik temsilcilikler ve gazeteciler ödül 
törenine büyük ilgi ve katılım göstermiştir. 

28 Ağustos 2020’de Covid-19 salgını nede-
niyle sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen ikinci 
“Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştır-
macı Gazetecilik Ödül” töreninde birincilik ödülü 
“Zindaşti Bombası” haberiyle Cumhuriyet gaze-
tesinden Zehra Özdilek’in, ikincilik ödülü “Ezidi 
Hadiya’nın Hukuk Mücadelesi” haberiyle Gazete 
Duvar’dan Hale Gönültaş’ın, üçüncülük ödülü ise 
“Türkiye’de Kürtaj Hizmeti: Fiilen Yasak” haberiyle 

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri - 2020
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Deutsche Welle Türkçe Servisinden Burcu Kara-
kaş’ın olmuştur. 

Tören aynı zamanda Türkiye’deki görev süre-
si sona eren Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger’in Türkiye’de katıldığı 
son etkinlik olmuştur. Tören sonunda Büyükelçi 
Berger, onuruna düzenlenen resepsiyonda şun-
ları söylemiştir: “Türkiye’deki son akşamlarımdan 
birini burada geçirdiğim için mutluyum. Projeniz 
etkin bir performans gösterdi. İyi işleyen bir de-
mokrasi için gazetecilik çok önemli, işin ekonomik 
ve güven boyutu da var. Çalışan, çalışmayan ga-
zeteciler de bu Basın Evi tarafından destek gör-
mekte, bu çok önemli. Buradaki delegasyonun da 
hem Gazeteciler Cemiyeti’ne hem gazetecilere 
desteği devam edecektir. Gazeteciler, lütfen yaz-
maya devam edin ki biz de her şeyden haberdar 
olalım.”

Büyükelçi Berger’e Gazeteciler Cemiyeti adı-
na takdim edilecek plaketi sunmak üzere konuş-
ma yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi 
Bilgin ise şunları vurgulamıştır: “Yasalarımız mü-
saade etseydi ben Berger’e bir dostluk ve basın 
özgürlüğü madalyası vermek isterdim. Bu süreçte 
basın özgürlüğüne, Cemiyet’e Basın Evi’nin açıl-

ması ve diğer programlarda verdiği destekten do-
layı kendisine bir plaket sunmak istiyoruz. Bence 
bu ödülü vermesi gereken, bu işin yürütülmesi ve 
sürdürülmesi konusundaki başarılarından dolayı 
Yusuf Kanlı. Kadim şehir Ankara’nın simgesi olan 
bu Hitit Güneşi sadece Anadolu topraklarında de-
ğil, gittiği her yerde Berger ailesini aydınlatsın ve 
bizi hatırlatsın.”

29 Haziran 2021’de Gazeteciler Cemiyeti 
bahçesinde düzenlenen üçüncü “Batı Balkanlar 
ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik 
Ödül” töreninde birincilik ödülü; “Paranızı böyle 
savuruyorlar” yazı dizisi ile Yeniçağ gazetesin-
den Murat Ağırel’in, ikincilik ödülü “İran Sınırın-
da Kurşunlar ve Kurtlar arasında” yazı dizisiyle 
Gazete Duvar’dan Hale Gönültaş ve Volkan Na-
kiboğlu’nun, üçüncülük ödülü ise “Protokollü Ba-
ron: Türk Escobar’a Makam Aracı” haberiyle Hür-
riyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un olmuştur. 
Bu yıl ayrıca ilk kez iki “Jüri Özel Ödülü” verilmiş, 
ödüllerden ilki Evrensel gazetesinde yayınlanan 
“Mevsimlik İşçilikte 14 Gün” haberiyle İsa Örken’e, 
diğeri ise “Boğazda Kaçak Var” ve “Bahçenin Kira-
sı Ayda 258 lira” haberleriyle Cumhuriyet gazete-
sinden Hazal Ocak’a takdim edilmiştir.
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Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin açış 
konuşmasında şunları belirtmiştir: “Bugün araştırmacı 
gazeteci arkadaşlarımızı tebrik etmek için bir arayayız. 
Çok güzel bir olay. Maalesef Türkiye’de gazeteciler 
kutlama yapmak için bir araya gelemiyor son yıllarda. 
Dayanışma için, birbirimizi savunmak için tepkimizi or-
taya koymak için bir araya geliyoruz, ancak kutlama 
yapmak için bir araya geldiğimiz günlerin sayısı git-
tikçe azalıyor. Gazeteciler Cemiyeti kuruluşundan bu 
yana gazetecilerin eğitimine, meslek ilkelerinin önde 
tutulmasına, mesleğin layıkıyla ve meslek etiğine uy-
gun şekilde icra edilmesine önem vermiştir.”

Birincilik ödülünü takdim eden Avrupa Birliği De-
legasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Land-
rut “Artan kutuplaşma ve yalan haberin olduğu bu 
zorlu küresel ortamda her yerde objektif ve etik gaze-
teciliğe ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. 
Ödüle layık görülen tüm finalistleri ve medya alanın-
da özgürlüğün, nitelikli gazeteciliğin ileri taşınması 
için verdiği çabalardan dolayı da Gazeteciler Cemiye-
ti’ni kutluyorum” ifadelerini kullanmıştır.

Ödül töreninde konuşma yapan Yusuf Kanlı ise 
“Gazeteciliğin halka ilişkiler faaliyeti olmadığını, iki 
mesleğin karıştırılmaması gerektiğini her fırsatta vur-
guluyoruz. Gazetecilik, mesleğin hakkını verebilecek 
kişiler tarafından yapılmalı, meslek örgütleri ise mes-
leği sahiplenmelidir. Gazetecilik adanmışlık gerektirir, 
her şeyden önce kamuya daha sonrasında, doğruya, 
bilgiye ve tarafsızlığa adanmışlık gerektirir. Tüm mes-
lektaşlarımı adanmışlıkları için kutluyorum” demiştir.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut

Gazeteci yazar Murat Ağırel
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AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri - 2021
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Özgürlük için Basın
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kara-

rıyla 2013 yılı Aralık ayında basın ve ifade öz-
gürlüğü önündeki engelleri ve hak ihlallerini 
kayıt altına almak, çözüm önerileri geliştirmek 
için raporlarla farkındalık oluşturmak amacıyla 
başlatılan Özgürlük için Basın (ÖiB) Projesi bü-
tün hızıyla devam etmektedir.

2014-2016 döneminde Avrupa Birliği finan-
sal desteğiyle yürütülen ÖiB Projesi, 1 Nisan-1 
Ekim 2017 döneminde de İngiltere Büyükelçiliği 
tarafından desteklenmiştir. Bu tarihten itibaren 
Cemiyet imkânlarıyla sürdürülen proje kapsamın-
da Ankara’da İfade ve Basın Özgürlüğü Ulusal 
Komitesi ile Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, 
İzmir, Konya ve Trabzon illerinin merkez alındığı 
7 bölgesel komite kurulmuştur. Bölge komiteleri 
ile yerel basın toplantılarına ve temel gazetecilik 
eğitimlerine destek olunmuş, komitelerin görev-
leri 1 Ocak 2016’ya kadar sürmüştür.  

250 kişinin katılımı hedeflenen eğitimlere 
330’u Ankara’dan olmak üzere toplam 750 genç 
gazeteci, iletişim fakültesi öğrencisi ve STK tem-
silcisinin katılımı sağlanmıştır. Proje kapsamında 
atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve iki adet 
yıllık ulusal konferans ile yedi bölgeden gazeteci 
cemiyetleri ve yerel basın temsilcilerinin katıldı-
ğı değerlendirme toplantıları düzenlenmiştir. 

İfade ve basın özgürlüğü aylık raporlarına 
aralıksız devam eden ÖiB projesinde raporlama-
nın yanı sıra gençlik projelerine, veri gazeteciliği 

ve yerel medya eğitimlerine yer verilmiş bu tür 
çalışmalar AB Delegasyonu ve İrlanda Büyükel-
çiliği tarafından desteklenmiştir.

Özgürlük için Basın Projesi 2017’den beri 
Gazeteciler Cemiyeti’nin kendi imkânlarıyla sür-
dürülmektedir. Ülkedeki basın çalışanlarının du-
rumuna ayna tutan Özgürlük için Basın Projesi 
aylık raporlarından sayısız ulusal ve uluslararası 
yayın alıntı yapmıştır. Türkiye’deki basın özgür-
lüğü için bir barometre işlevi gören raporlar Ulu-
sal Komite ve proje ekibinin sıkı çalışmalarıyla 
basın ve ifade özgürlüğü ihlallerini belgelemeye 
devam etmektedir.
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Basın özgürlüğü çalışmaları
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Demokrasi için Medya, 
Medya için Demokrasi 
(M4D) Projesi

Gazeteciler Cemiyeti tarafından AB mali 
desteğiyle yürütülen Demokrasi için Medya/
Medya için Demokrasi Projesi (M4D Projesi) 
Ocak 2019’da faaliyetlerine başlamıştır. Nisan 
2022’ye kadar çalışmalarına devam edecek 
M4D Projesi, Türkiye’nin dört bir yanında bulu-
nan sayısız gazeteci, bağımsız medya örgütü ve 
cemiyete destek vermiş ve vermeye devam et-
mektedir. Proje kapsamında 
kurulan Basın Evi birçok fa-
aliyete ev sahipliği yapmış 
ve onlarca serbest çalışan 
gazeteciye ekipman ödünç 
vererek haber yapmalarına 
destek olmuştur. 

Proje kapsamında, Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nazmi Bilgin başkanlığında, 
M4D Proje Koordinatörü 
GC Başkan Yardımcısı Yu-
suf Kanlı, Gazi Üniversitesi 

İletişim Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Korkmaz 
Alemdar, Yenimahalle Belediyesi eski Başkanı 
Av. Tuncay Alemdaroğlu, GC YK Üyesi Nursun 
Erel, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Baş-
kan Yardımcısı Sefa  Özdemir ve gazeteci Sedat 
Bozkurt’tan oluşan Ulusal Komite önderliğinde 
M4D Projesi, Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür 
basını güçlendirmeyi, ifade ve basın özgürlüğü 
konusunda farkındalığı arttırmayı, gazeteciler 
arasında dayanışmanın güçlendiği ve gazeteci-
lerin kendini güvende hissettiği bir zemin oluş-
turmayı hedeflemektedir. 
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Önceki AB Büyükelçisi Christian Berger

Gazeteciler Cemiyeti 
bünyesinde kurulan          
Basın Evi

Geride bırakılan üç yıllık dönemin belki de 
en önemli gelişmesi Avrupa Birliği finansal des-
teği ile yürütülen Demokrasi için Medya / Med-
ya için Demokrasi (M4D) projesi çerçevesinde 
Nisan 2019’da AB Büyükelçisi dahil çok sayıda 
büyükelçi, yabancı misyon temsilcisi, üst düzey 
bürokrat ve gazetecinin katılımıyla Gazeteciler 
Cemiyeti bünyesinde Basın Evi (Press House) 
açılışı olmuştur.

Gazetecilerin kullanabileceği konferans sa-
lonu ve stüdyo imkânlarına sahip, sekreterlik hiz-
meti içeren tam donanımlı Basın Evi, AB günleri 
kutlamaları, söyleşiler, eğitim toplantıları dahil 
olmak üzere farklı projeler kapsamında alanında 
uzman konuşmacıların da katıldığı 130’dan fazla 
organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’de-
ki çoğulcu medyanın oluşumunu desteklemeyi 
amaçlayan faaliyetleriyle Basın Evi, medya ku-
ruluşlarının, gazetecilerin, medya alanında faali-
yet gösteren sivil toplum örgütlerinin gazetecilik 
faaliyetlerini devam ettirmeleri ve kapasitelerini 
güçlendirmeleri için de destek sunmuştur.

Basın Evi aralarında KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sı-
nır Tanımayan Gazeteciler örgütü (RSF), Avrupa 
Parlamentosu üyesi parlamenterler, çok sayıda 
Türk parlamenter, yabancı büyükelçiler, Türkiye 
Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Der-
neği yöneticileri gibi ulusal ve uluslararası birçok 
saygın konuğun da yer aldığı çok sayıda değer-
li isme ve gazeteci meslektaşımıza ev sahipliği 
yapmıştır. Covid-19 salgını ülkemizde patlak ver-
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meden önce, 2019 yılı boyunca ve 2020 Mart 
ayına kadar Basın Evi’nin konferans salonunda 
düzenlenen, daha sonra dijital ortama aktarılan 
“Gazetecilik Buluşmaları” etkinliklerine 6 bin 
500’den fazla kişi katılmıştır. Yine proje kapsa-
mında Anadolu’nun dört bir yanına gidilerek hem 
durum değerlendirme toplantıları yapılmış hem 
de alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle 
yerel basından gazetecilere atölyelerde eğitim 
verilerek mesleki gelişime katkı sağlanmıştır. 
Salgın nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığı dö-
nemde ise çevrimiçi olarak Karadeniz, Marmara, 
Akdeniz ve Ege bölgelerinde bölge şehirlerinden 
gazeteci cemiyet başkanları ve meslektaşları-
mızın katılımıyla hem yerel sorunların hem de 

gazetecilikle ilgili meselelerin ele alındığı değer-
lendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Maalesef salgın nedeniyle 2020 yılı Mart 
ayından itibaren Basın Evi kullanım kapasitesin-
de arzu edildiği gibi bir artış sağlanamamıştır. 
Yine de Gazeteciler Cemiyeti kapasitesini artır-
mada Basın Evi ciddi katkılarda bulunmuştur. Bu 
dönemde Basın Evi e-konferanslara ve çalışma-
lara ev sahipliği yapmıştır.

Basın Evi ayrıca, mesleki faaliyetini sürdür-
mek için bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, 
telsiz mikrofon gibi kısa süreli mesleki ekipman-
lara ihtiyaç duyan gazetecilerin ihtiyaçlarına ce-
vap vermeyi sürdürmektedir.
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Basın Evi Destek Aracı
M4D Projesinin en önemli unsuru şüphesiz 

bağımsız medya örgütlerine, işsiz veya serbest 
çalışan gazetecilere sağladığı çeşitli destekler 
olmuştur. 

Projenin “Basın Evi Destek Aracı” kapsamın-
da 89 bağımsız medya örgütü, işsiz veya serbest 

çalışan gazeteciye mesleklerine devam edebil-
meleri için çeşitli ayni destekler sağlanmıştır. 
Ayrıca 20 farklı ildeki (Ağrı, Ankara, Batman, 
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
Hakkari, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, 
Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Trabzon, Van) işsiz veya 
serbest çalışan gazetecilere, bağımsız medya ör-
gütlerine ve gazeteci cemiyetlerine toplam 312 
adet teknik ekipman desteği verilmiştir. 



30 Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Basın özgürlüğü çalışmaları
75

1946

.YIL



31Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

M4D Projesi destekleri sayesinde dokuz 
ayrı bağımsız medya kurumu kurulmuş, Anadolu 
basının deniz feneri olan yedi ayrı cemiyete kira 
desteği sağlanmış ve buralarda beş ayrı “basın 
evi” kurulmuştur. Bununla beraber M4D Proje-
si aracılığıyla 16 tane genç gazeteciye mesleki 
yeterliliklerini geliştirmek ve mesleklerini icra 
edebilmeleri için ayni destek verilmiştir.
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312 
EKİPMAN DESTEĞİ

4 farklı telif destek programı kapsamında 500’den fazla farklı gazetecinin 2000’e yakın telifli 
haberi desteklendi ve haberler farklı haber mecralarında yayınlandı. Yürütülen projeler kapsamında 
2021 yılı sonuna kadar 621 telif desteği daha sağlanması hedefleniyor. 

292
Gazeteci

Desteklenen başvuru dağılımı

47
Kurum

2000 
TELİFLİ HABER

Gazetecilere haber üretim süreçleri için 312 farklı ekipman desteği sağlanırken, medya aboneli-
ği, mesleki kuruluşlara üyelik, eğitim, hareketlilik, görünürlük ile ilgili destekler verildi. 

Finansal desteklerle 60 yeni haber platformu kuruldu.

60 
HABER PLATFORMU

Batman, Gaziantep, Kayseri, Siirt, Mardin illerindeki yerel gazeteci cemiyetlerinde 5 yeni Basın 
Evi açıldı ve 7 sivil toplum örgütüne idari gider ve kira desteği verildi. 

5
BASIN EVİ

Son üç yılda projeler kanalıyla gazetecilere ve meslek 
kuruluşlarına 8 milyon TL destek aktarıldı.

Gazeteciler Cemiyeti 2019’dan beri yürüttüğü projeler kapsamında Gazetecilerin, medya alanın-
da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının ifade ve basın özgürlüğünü, 
medya çoğulculuğunu güçlendiren faaliyetleri için toplamda 1600 başvuru aldı.

Sayılarla GC destekleri
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Başvuruların fon dağılımı

282

Avrupa Birliği desteğiyle

58

Hollanda Büyükelçiliği 
desteğiyle
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• 300’den fazla gazeteci, 1400 telifli haber
• 20 yeni haber platformu
• 281 ekipman desteği
• 5 yeni Basın Evi
• 7 STÖ için idari gider desteği

300’den fazla gazetecinin bin 400 telifli haberi desteklendi ve haberler, başvuru sahiplerine ait 
haber mecralarında yayınlandı. Nisan 2022’ye kadar 495 haber daha desteklenecek. 20 yeni haber 
platformu kuruldu. Gazetecilerin haber üretim süreçleri için 281 ekipman desteği sağlandı. Batman, 
Gaziantep, Kayseri, Siirt, Mardin illerindeki yerel gazeteci cemiyetlerinde beş yeni Basın Evi açıldı ve 
yedi sivil toplum örgütüne idari gider ve kira desteği verildi.  Medya aktörlerine, ekipman, medya abo-
neliği, mesleki kuruluşlara üyelik, eğitim, hareketlilik, görünürlük ile ilgili destekler verildi. 

M4D Basın Evi Destek Aracı (BEDA)
Gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının 

ifade ve basın özgürlüğünü, medya çoğulculuğunu güçlendiren faaliyetleri için destek sağlanıyor.

30 farklı ilden 292 başvuru geldi. (168 bireysel, 124 kurumsal başvuru)
19 farklı ilden 85 başvuru desteklendi. (38 bireysel, 47 kurumsal başvuru)

• 6 farklı il, 16 genç gazeteci
• 4 yeni haber platformu
• 31 ekipman desteği 

6 farklı ilden sekizi kadın. sekizi erkek 16 genç gazeteci desteklendi. Dört 
yeni haber platformu kuruldu. Gazetecilerin haber üretim süreçleri için 31 ekip-

man desteği sağlandı. Gazetecilere ekipman, mesleki konularda eğitim, medya aboneliği, mesleki ku-
ruluşlara üyelik, hareketlilik, görünürlük ile ilgili destek sağlandı.

Gazetecilik mesleğinin normlarına ve etik değerlerine sahip çıkacak genç gazetecilerin çalışmaları 
için destek sağlanıyor.

28 farklı ilden 108 başvuru geldi. 

M4D Genç Gazeteciler için Destek Aracı (GGDA)

GAZETECİLER CEMİYETİ PROJELERİ

Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi (M4D)
Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütülen Demokrasi için Medya, 

Medya için Demokrasi Projesi kapsamında dört farklı destek aracı bulunuyor.
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Sayılarla GC destekleri
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• 51 gazeteciye barındırma, alan adı ve tema desteği 

51 gazeteciye barındırma, alan adı ve tema desteği sağlandı. 51 internet sitesinin içerisinde 
kültür sanattan sağlığa, sivil toplumdan spora, farklı temalarla içerik üreten haber platformları bulu-
nuyor.  

Gazetecilerin mesleklerini yapabilecekleri dijital mecraları kurmalarına ve geliştirmelerine des-
tek sağlanıyor.

28 farklı ilden 103 başvuru geldi.

M4D İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı (İSTDA) 

• 130 farklı gazetecinin 484 telifli haber desteği

2021 Ağustos ayı sonuna kadar 130 farklı gazetecinin 484 telifli haberi desteklendi ve tüm 
haberler Gazeteciler Cemiyeti’nin günlük yayın organı olan 24 Saat gazetesinde yayınlandı.  Nisan 
2022’ye kadar 36 haber daha desteklenecek. 

Gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi yazılarının 24 Saat gazetesinde yayınlanması için 
telif desteği sağlanıyor.

34 farklı ilden 884 başvuru geldi.

M4D Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı 
(Telif Desteği)

HABERLERİN TEMATİK ALAN DAĞILIMI

Kategori Haber Sayısı

İnsan Hakları (İşçi Hakları, Çocuk Hakları, Mülteci Hakları, Kadın Hakları) 101

Kültür & Sanat- Tarih- Teknoloji 97

Ekonomi 73

Medya ve İletişim (Basın ve İfade Özgürlüğü) 54

Çevre 48

Toplumsal Konular 34

Halk Sağlığı 23

Spor-Gezi Yazıları 20

Dezavantajlı Gruplar 16

Eğitim 13

Hayvan Hakları 5

HABERLERİN TÜRLERİ:
       356 haber yazısı             108 araştırma haber        20 dizi yazısı      



35Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Gazeteciler Cemiyeti tarafından Hollanda Büyükelçiliği finansal desteği ile yürütülen Genç Gaze-
teciler ve Bağımsız Medya Projesi kapsamında 58 farklı gazeteciye podcast, canlı yayın, haber (dijital 
araçlar kullanılarak hazırlanmış haber) ve araştırma dosyası kategorilerinde 101 telif desteği sağlandı.

HABERLERİN TEMATİK ALAN DAĞILIMI

Kategori Haber Sayısı

Medya /Gazetecilik (Basın ve İfade Özgürlüğü & Hak İhlalleri) 54

İnsan Hakları 15

Kadın Hakları 13

Ekonomi 6

Dezavantajlı Gruplar 4

Çevre Sorunları 4

Hayvan Hakları 1

Haber Türleri

30
Podcast

30
Canlı Yayın

26
Haber Yazısı

26
Haber Yazısı

İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi
Gazeteciler Cemiyeti tarafından Norveç Büyükelçiliği finansal desteği ile yürütülen İnsan Hakları 

ve Bağımsız Medya Projesi kapsamında ise 2022 yılı içerisinde genç gazetecilerin toplam 90 haberine 
telif desteği verilecek. Hazırlanan haber ve yayınlar, Gazeteciler Cemiyeti’ne ait mecralarda yayınla-
nacak. 

Haberler ve yayınlar Proje web sitesinde yayınlandı.  
http://youngjournalists.gc-tr.org/

Podcastler Gazeteciler Cemiyeti Spreaker hesabına yüklendi.  
https://www.spreaker.com/user/gazetecilercemiyeti
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Sosyal Medyada Cemiyet
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Gazeteciler Cemiyeti sosyal medya hesaplarıyla son üç yılda yüz binlerce kişiye ulaşır hale geldi. 
Gazeteciliğin gündemine ilişkin etkili açıklamalarımız ve yerine mesajlarımızla hesaplarımızın etki-
leşimi, Cemiyetimizin etkinliği artıyor. Yurt çapındaki genç gazetecilere, işsiz meslektaşlarımıza ve 
meslek örgütlerine destek programları, söyleşiler ve medya izleme raporlarıyla öne çıkan Demokrasi 
için Medya / Medya için Demokrasi Projemiz de Cemiyetimizin sosyal medyadaki etkisine katkı veri-
yor.

Twitter
Gazeteciler Cemiye-
ti meslektaşlarımızın 
yoğun olarak kullandı-

ğı sosyal paylaşım platformu 
Twitter’da da artan bir ilgiyle 
takip edilmektedir. 2019’da 
mesajlarımızın başkasıyla pay-
laşılması, beğenilmesi gibi et-
kileşimlerin toplamı 34 bin se-
viyesindeyken sonraki yıl 10 
katın üzerinde artış göstermiş 
ve 355 bin 168’e çıkmıştır. Asıl 
dikkat çeken artış ise 2021’in 
ilk sekiz ayında yaşanmış ve 
toplam etkileşim sayımız 2 mil-

yonun üzerine çıkmıştır. Böylece 2020’de yaklaşık 7 bin yeni kullanıcının ziyaret ettiği profilimiz bu 
yıl 40 bin 573 görüntülemeye ulaşmıştır. Bu yıl Haziran ayındaki mesaj ve açıklamalarımız toplam 1 
milyon 500 binin üzerine kişiye ulaşmıştır. En çok okunan mesajlarımız diğer meslek örgütleriyle bir 
araya gelmemiz, toplumsal olaylarda görüntü kaydını engelleyen Emniyet genelgesini ve hukuki ol-
mayan Basın Kartı Yönetmeliği’ni Danıştay’a taşımamız, saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza destek 
vermemiz ve başarılı meslektaşlarımıza AB Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ödüllerini sunmamız gibi 
önemli mesleki konularla ilgilidir.

Son üç yılda Facebook hesabımızda paylaş-
tığımız sayfaların görüntülenme sayısı katla-
narak arttı. 2019 yılında kullanıcıların sayfa-

larımıza ulaşımı 56 bin 580 olurken bir yıl sonra bu 
sayı yaklaşık üç kat artmış ve 156 bin 163’e ulaş-
mıştır. 2021’de ise hesabımız, henüz ilk sekiz ayda 
181 bin sayfa ulaşımını aşmıştır.

Facebook

2019 2020 2021

56 bin 850 

156 bin 163 

181 bin 013 

Sayfa Görüntülenmesi

Tarih (Yıl)

100

1000

10000

100000

1000000

2019 2020 2021

Tweet gösterimleri Tweetler Profil görüntülesi

Instagram
Bir başka sosyal paylaşım platformu olan Instagram’daki Gazeteciler Cemiyeti hesabı 2020 
yılında açılmış ve ilk yılında sayfaları 70 bin görüntülenme sayısına ulaşmıştır.
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Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D) Projesi internet sitesi kullanıcı sayısındaki 
artış sürmektedir. Üç yıl önce 7 bin 38 yeni kullanıcısı olan internet sitemiz 2020’de 41 
bin 574 yeni kullanıcıya, 2021’in ilk sekiz ayında ise 57 bin 632 yeni kullanıcıya ulaş-
mıştır.

M4D Projesi İnternet sitesi 

Tarih

0

100000

200000

300000

400000

202120202019

Facebook Sayfa Erişimi Facebook sayfa erişimi için trend çizgisi
Instagram Sayfa Erişimi İnstagram sayfa erişimi için trend çizgisi

M4D Projemiz Facebook’ta üç yıl önce 32 bin seviyesinde olan sayfa görüntülenme sayısını 
2021’in ilk sekiz ayının verilerine göre 280 bine ulaştırmıştır.

Projemizin Instagram hesabında da 2019 yılında bin 71 olan sayfa görüntüleme sayısı 2020’de 
161 bini aşmış, 2021’in Eylül ayına kadar ise bu sayı 110 binin üzerine çıkmıştır.

Tarih (Yıl) Tweet Sayısı Yeni takipçiler

2021 493 1.452.700 59.183 490

2020 664 1.031.700 20.120 843

2019 48 520.406 2.849 376

▼

Tweet Görüntülenmesi Profil Ziyaretleri

0 200 B 400 B 600 B 800 B 1 Mn 1,2 Mn 1,4 Mn 1,6 Mn

2019

2020

2021

520.406

1.031.700

1.452.700

2.849

20.120

59.183

Tweet Görüntülenmesi Profil Ziyaretleri

M4D Projesi Twitter hesabı 2019 yılında 376 yeni kullanıcı edinmiş toplam 520 bin 406 et-
kileşim sayısına ulaşmıştır. 2020 yılında ise yeni kullanıcı sayısı 843’e, etkileşim sayısı ise 1 
milyon 31 binin üzerine çıkmıştır. 2021’in ilk sekiz aylık verilerine göre Twitter hesabımız, 490 

yeni kullanıcıya ve 1 buçuk milyon seviyesinde etkileşime ulaşmıştır.
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Gazeteci Buluşmaları
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Basın özgürlüğü çalışmaları
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Tüm bu desteklere ek olarak Cemiyetimizin 
yayın organı “24 Saat” gazetesinde telif karşılı-
ğında 492 haber yayınlanmış ve 130’dan fazla 
gazeteciye destek sağlanmıştır. Ayrıca projeden 
destek alan bağımsız medya örgütleri için haber 
üreten 300 farklı gazeteci M4D Projesi’nin sağ-
ladığı telif karşılığında bin 400 özel haber üret-
miş ve Nisan 2022’ye kadar 495 özgün haberin 
daha üretilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsa-
mında gazetecilerin içeriklerini yayınlayabilme-

leri ve daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri için 51 
ayrı internet sitesi kurulması sağlanmıştır.

M4D Projesi Türkiye’nin dört bir yanında-
ki gazetecilere destek vermenin dışında birçok 
eğitim faaliyetine de imza atmış ve atmaktadır. 
Covid-19 salgını başlamadan önce Basın Evi’nde 
düzenlenen atölyelerde Prof. Dr. Korkmaz Alem-
dar, gazeteciler Adnan Gerger, Sedat Bozkurt, 
Taner Dedeoğlu gibi alanında uzman isimler 
meslektaşlarımıza eğitim vermiştir. Salgın baş-
ladıktan sonra atölyeleri dijital ortama aktararak 
bir ilke imza atan Cemiyetimiz bu çevrimiçi mec-
ralarla Özgür Mehmet Kütküt, Sarphan Uzunoğlu 
gibi uzmanlarla gazetecilere eğitim vermeye de-
vam etmiştir.

Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’ndeki yoğun 
faaliyetlerini gerçekleştirirken Anadolu’daki ye-
rel basını unutmamıştır. Anadolu’daki basının 
durumunu değerlendirmek, oradaki gazetecile-
rin sıkıntılarını dinlemek ve çözüm bulmak için 
Kütahya’dan Antalya’ya, Diyarbakır’dan Sinop’a, 
Erzurum’dan Yalova ve Aksaray’a kadar pek çok 
ile gidilmiştir. Yerel basından meslektaşlarımız 
Cemiyetimizin gösterdiği ilgi ve alaka karşısında 
ve kendilerini yalnız bırakmadığımız için teşek-
kür etmiş, yerel basının sorunlarına ortak çözüm 

Ulusal Komite toplantılarından
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arayışlarına değerli katkıda bulunmuşlardır. M4D 
Projesiyle Cemiyetimiz, Konya’dan Giresun’a, 
Bartın’dan Muğla’ya, Ağrı’dan Çanakkale’ye ka-
dar Anadolu’nun çeşitli illerinde yerel gazeteci-
lere eğitim vermiş ve kapasitelerini geliştirmele-
rine destek sağlamıştır. Anadolu’da kurulan her 
temas ve eğitim sonucunda yerel gazeteciler ve 
cemiyetler kendilerini yalnız bırakmadığımız için 
defalarca teşekkür etmiş ve bu tür faaliyetlerin 
dayanışma açısından taşıdığı önemi vurgulamış-
lardır.

M4D Projesi bir ilke daha imza atarak Gaze-
teciler Cemiyeti bünyesinde bir Çevrimiçi Bilgi 
Sistemi kurmuştur. Çevrimiçi Bilgi Sistemi saye-
sinde projelerde gerçekleşen tüm alımlar, dağıtı-
lan destek miktarları, kişi ve konuma göre kırılımı 

gibi akla gelecek tüm bilgiler arşivlenip otomatik 
olarak derlenmektedir. Gazeteciler Cemiyeti’nin 
mali faaliyetlerinin en güvenli ve düzenli şekilde 
saklanmasını sağlayan bu sistem aynı zamanda 
finansal denetimlerde büyük kolaylık sağlaması, 
Cemiyet’in büyük önem verdiği şeffaflık ilkesine 
katkıda bulunması nedeniyle de önem taşımak-
tadır.
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Gazeteciler Cemiyeti’nin AB finansmanıyla 
uygulamakta olduğu M4D Projesi Nisan 2022’ye 
kadar güçlü ekibiyle bağımsız gazeteciliğe des-
tek vermeye devam edecektir.

Gazetecilik Meslek 

Onur Ödülleri
Gazeteciler Cemiyeti’nin 2020 yılında ver-

meye başladığı Gazetecilik Meslek Onur Ödü-
lü’nün ilki, kıdemli gazeteciler, akademisyenler 
ve gazeteci örgüt temsilcilerinden oluşan seçici 
kurul, M4D Ulusal Komitesi ve Gazeteciler Ce-
miyeti Yönetim Kurulu’nun ayrı ayrı oylamaların 
tümünde ittifakla mesleğin duayenlerinden, Ce-
miyetimizin 1960-1961 dönemi başkanı Altan 
Öymen’e verilmiştir. 

Ödül, büyük bir rastlantı sonucu gazeteci-
likte 70’nci yılını kutlamakta olan Cemiyetimizin 
6’ncı başkanı Altan Öymen’e 10 Ocak 2020’de 
düzenlenen Birinci Medya Konferansı’nda Baş-
kan Nazmi Bilgin ve Avrupa Birliği Büyükelçisi 
Christian Berger tarafından takdim edilmiştir. 

2021 yılında ise ödülün yine aynı seçkin se-
çici kurullar tarafından, lirik ve hiciv dolu politik 

eleştirel yazıların üstadı merhum Bekir Coşkun’a 
verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Juri değer-
lendirmesinde ödülün yaşayan bir gazeteciye 
verilmesi ilkesinin Çoşkun’un aday gösterilmesi 
ve değerlendirme sürecinin başlamasından son-
ra ebediyete göçmüş olmasından dolayı geçerli 
olmadığı kararını vermiştir.
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Ödül, her şartta gazeteci onurunu korumayı 
bilmiş Bekir Çoşkun adına eşi Andree Çoşkun’a 
M4D 2’nci Medya Konferansı çerçevesinde, 
salgın koşulları nedeniyle, evinde düzenlenen 
küçük bir törenle Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nazmi Bilgin tarafından sunulmuştur.

Cemiyet’e “Gazeteci Halkı 
Bihaber Bırakamaz” ödülü

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 2021’de 
75’inci kuruluş yıldönümü ve II. Medya Kon-

feransı sırasında meslek etik değerleri, ifade 
özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını savun-
maktan taviz vermemesi nedeniyle Cemiyet 
üyesi, gazeteci-heykeltraş Sedat Örsel’in göz 
nuru “Otosansür” adlı eseriyle ödüllendirildi.  
Gazeteciler Cemiyeti’nin basın ve ifade özgür-
lüğü için yürüttüğü çalışmalarıyla sansür ve 
otosansür karşısında itirazlarını yüksek sesle 
ortaya koyması Örsel’in heykeliyle bir kez daha 
not edildi. 

Salgın nedeniyle bir video ile ödülü Cemi-
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yet’e ileten Örsel, sunumunda sansür mekaniz-
masıyla neyin yasaklandığı tahmin edilebilirken 
otosansür yüzenden halkın nelerden mahrum 
kaldığını öğrenemeyeceğini, Cemiyet’e sunduğu 
heykeliyle otosansür uygulayan gazeteciler ve 
medya kuruluşlarını kendi ışığını zincirlemiş bir 
mum ile sembolize ettiğini anlattı. 

M4D yıllık konferansları
M4D Projesi kapsamında 10 Ocak 2020 ta-

rihinde Ankara Büyükhanlı Otel’de düzenlenen 
Yıllık Medya Konferansına 150 civarında kişinin 
katılımı sağlanmıştır. Ana salonda sunulan yıllık 
rapor ve oturumlar haricinde iki yan salonda da 

Önceki AB Büyükelçisi Christian Berger
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Kamu Yayıncılığı ve Yerel Medyanın Sorunları 
konulu paneller düzenlenmiştir. AB Büyükel-
çisi Christian Berger’in yanı sıra 20’den fazla 
ülkenin büyükelçisi veya temsilcisinin katıldığı 
konferansta ayrıca İspanya Devlet Televizyonu 
RTVE Dış İlişkiler Direktörü Asuncion Gomez Bu-
eno de yer almıştır. Avrupa Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Paola Magagnotti ise konferansa bir vi-
deo sunumla katılmıştır.

2021 yıllık konferansı ise Covid-19 salgını 
nedeniyle çevrimiçi ortamda düzenlenmiştir. 
11-15 Ocak’ta ikinci “Yıllık Medya Konferan-
sı”nda gazeteciler Banu Güven, Barçın Yinanç, 
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Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Ünsal Ünlü, 
Müyesser Yıldız, Murat Ağırel’in yanı sıra Av-
rupa Gazeteciler Cemiyeti (EJ) Başkanı Paolo 
Magagnotti, Türkiye Gazeteciler Sendikası 
Başkanı Gökhan Durmuş, Disk Basın-İş Baş-
kanı Faruk Eren, Medya Ombudsmanı Faruk 
Bildirici, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derne-
ği’nden Veysel Ok ile Barış Altıntaş, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaman Akde-
niz, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği’nden 
Şevket Uyanık ve avukatlar Meliha Selvi ile 
Mustafa Gökhan Tekşen yer almışlardır. “Sal-
gının Gölgesinde Türkiye’de Medya” başlıklı 
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tema ile gerçekleşen konferansta, Gazeteciler 
Cemiyeti’nin 75’inci yaşı ve 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü kutlanmış, yüzyılın salgını ve 
son bir yılın hukuksal değişimleri altında Türki-
ye’de medyanın durumu ele alınmıştır. Konfe-
ransın en önde gelen ve takdir gören oturumu 
ise Müyesser Yıldız, Murat Ağırel, Barış Ter-
koğlu ve Barış Pehlivan’ın konuşmacı oldukları 
“Hapiste ve mahkeme koridorlarında gazeteci-
lik” başlıklı oturum olmuştur. 

M4D İKİNCİ DÖNEMİ TEMMUZ 2022’DE

Gazeteciler Cemiyeti ile Avrupa Birliği De-
legasyonu arasında gerçekleştirilen görüşme-
ler sonrasında, ilk dönemi başarıyla sürdürülen 
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M4D projesinin 2022 Temmuz-2025 Temmuz 
arasında da devam ettirilmesi öngörülmektedir. 
İkinci dönem M4D’de de yeni başlangıç serbest 
gazeteci projeleri belli bir kota çerçevesinde des-
teklenecektir. 

M4D projesinin bu ikinci üç yıllık dönemin-
de ağırlık halihazırda M4D desteğiyle veya özel 
finansman kaynağı ile başlamış gazetecilik giri-
şimlerinin güçlendirilmesinde olacaktır. 

Gazeteciler Cemiyeti 
Akademi

Gazeteciler Cemiyeti gerek kendi imkânları 
gerekse de yürüttüğü ifade ve basın özgürlü-
ğü projeleri çerçevesinde yıllardan beridir hem 
Ankara’da hem de yurdun dört bir köşesinde 
mesleki eğitim çalışmaları yürütmektedir. Ce-
miyet yönetimi Covid-19 salgını nedeniyle yüz 
yüze çalışmaların aksamasını değerlendirilerek 
eğitimlerin ve meslektaşlar arasında bağı güç-
lendirme amaçlı söyleşilerin, değerlendirme ve 
sohbet toplantılarının sanal ortama taşınmasına 
karar vermiştir. Bu karar sonrasında da pek çok 
gazetecilik eğitim programı, söyleşiler, değerlen-
dirme toplantıları ve hazırlık çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir.

Covid-19 salgını koşullarında söyleşi, pa-

nel gibi etkinliklerini çevrimiçi (online) ortamda 
devam ettirme kararlılığıyla medya sektöründe 
Türkiye’nin en kapsamlı mesleki eğitim platfor-
munun internet üzerinde oluşturma çalışmaları 
başlamıştır. Böylece Gazeteciler Cemiyeti Akade-
mi (GC Akademi), www.gc-tr.org internet sitesi 
bünyesinde ücretsiz ve yedi gün 24 saat erişime 
açık şekilde çevrimiçi ortamda hayata geçirilmiş-
tir. Bu yolla Cemiyetimiz, Türkiye’nin basın ve 
ifade özgürlüğüyle demokratik gelişiminde kritik 
rolü olan meslektaşlarımıza ve medya sektörüne 
hizmet etmeyi amaçlamıştır. 

GC Akademi’de medya sektöründe görev 
alacak gençler ve mesleki tecrübesini güncel bil-
gilerle pekiştirmeyi hedefleyen gazeteciler için 
kolay erişilebilir, güvenilir eğitim içerikleri sunul-
maktadır. Bu nedenle GC Akademi’de gazeteci-
lik ve medya alanıyla ilgili temel bilgilere, tarihi 
arka plana, hukuki çerçeveye ve tartışmalara yer 
verildiği gibi güncel teknolojik araçlar ve uygu-
lamalara ilişkin eğitimlere de yer verilmektedir. 
Ayrıca, çok sesli medya ortamı sağlanabilmesi 
bakımından medya kuruluşlarının bağımsız şe-
kilde ayakta kalabilmesi için nasıl bir iş modeli 
kurabileceğine ilişkin eğitimler de sunulmakta-
dır. 

GC Akademi bünyesinde alanında uzman ve 
deneyimli akademisyenler, gazeteciler, hukuk-

GC AKADEMİ’DE NELER VAR?

Gazetecilik Mesleğine Genel Bakış  

Gazetecilik Etiği - Medya Nasıl Güvenilir 
Olabilir? 

Mesleki Güvenlik – Gazeteciler 
Kendilerini Nasıl Korumalı?

İnsan Hakları Gazeteciliği 

Sorun Odaklı Gazetecilik – Medya 
Yaşamsal Sorunlara Çözüm Katkısı 
Sunabilir mi?

Alan Haberciliği

Haber Bilgisini Doğrulama 

Sözel Yayıncılık

Görsel Yayıncılık 

Sayısal Gazetecilik – Gazeteciler için 
İnternet Mecrasındaki Araçlar 

Gazetecilik için İş Modeli Oluşturma

Medya Organizasyonu Kapasitesini 
Geliştirme

GC Akademi, medya sektöründe farklı habercilik alanlarında uzmanlaşmayı veya güncel teknolojik olanaklardan 
yararlanmayı düşünenler ile kendi alanlarında uzman ve deneyimli eğitmen isimleri çevrim içi ortamda buluşturuyor.

GC Akademi eğitim modülünde yer alan ana başlıklar şöyledir:
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çular, sivil toplum örgütü temsilcileri eğitmen 
olarak görev almaktadır. Eğitmenlerimizin yazı-
lı notları, kaynakça ve okuma listeleri gibi ders 
notlarının yanı sıra anlattıkları derslerin video 
kaydıyla görüntülü eğitim materyalleri oluştu-
rulmaktadır. Eğitmenlerimiz ile katılımcılarımız 
arasında çevrimiçi canlı söyleşi ve atölye ça-
lışmaları gibi eğitimleri pekiştirici, etkileşimli 
çalışmalar da yürütülmektedir. M4D projesi ve 
uluslararası diğer projelerin katkısıyla sağlanan 
maddi olanaklar eğitim platformumuzun içerik 
yönünden zenginleşmesine imkân vermektedir.

GC Akademi platformumuzda, Ağustos 
2021 itibariyle Hollanda, İrlanda ve İngiltere 
elçilikleriyle iş birliği halinde yürütülmüş diğer 
projeler kapsamında GC Akademi’de erişime açık 
10 eğitim bulunmaktaydı. M4D kapsamında ise, 

Nisan 2021 – Nisan 2022 döneminde 12 modül 
altında 36 eğitim oluşturulması planlanmıştır. 
Eylül 2021 itibariyle eğitmenlerimiz ile video 
çekimleri tamamlanmış ve 22 eğitim platformda 
erişime açık hale getirilmiştir. Diğer 10 eğitimin 
video kayıt ve montaj çalışmaları sürmektedir.  

GC Akademi’nin hedef kitlesi olan gazeteci-
lere, meslektaş adayı gençlere ve medya sektö-
rü ilgililerine seslenebilmesi için sosyal medya 
hesapları açılmış ve Ağustos ayından itibaren 
tanıtım süreci başlatılmıştır. Hem tanıtımın hem 
eğitimlerin bir parçası olarak iletişim fakültele-
riyle kurulan ilişkiler sonucunda, Ekim ayından 
itibaren artacak iş birliği ile GC Akademi’nin uz-
manlık ve deneyim aktarımına dayalı eğitimle-
rinin iletişim fakültesi öğrencileriyle buluşması 
sağlanacaktır.

Dr. Hülya Eraslan Doç. Dr. Burhanettin Kaya

Gazeteci Sedat BozkurtÖğr. Gör. Burçak ÖzoğluProf. Dr. Şengül Hablemitoğlu

Gazeteci Olcay Aydilek Av. Meliha Selvi

Ahmet Pekel

Gazeteci Zeynep GürcanlıMedya Ombudsmanı Faruk Bildirici

Önder Çağlar Gazeteci Anıl Ergin Gazeteci Özlem Akarsu Öğr. Gör. Enver Özüstün

Gazeteci Saliha Çolak

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar

GC Akademi’de sektördeki başarılı gazeteciler 
deneyimlerini paylaşıyor.  Akademisyenler temel 

bilgileri, alanın uzmanları gazetecilikteki son gelişmeleri  
ve teknolojik yenilikleri aktarıyor.
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 Düzinelerce konu başlığı altında kıdemli 
gazeteci arkadaşlarımız ve alan akademisyenle-
rinin hazırladıkları elliden fazla eğitimden olu-
şan ve yıllar içerisinde daha da büyüyecek olan 
GC Akademi, yapılandırılmış uzun vadeli eğitim 
programları yapabilme imkânını cemiyetimize 
kazandırmıştır. Eğitim platformunu salgın döne-
mi sıkıntıları içerisinde gerek kendi imkânlarımız 
gerekse de Avrupa Birliği, Hollanda, İngiltere, 
Norveç ve İrlanda büyükelçilikleri finansal des-
teği ile hayata geçirmekten gururluyuz.

GC İfade Özgürlüğü ve 
Medya İzleme Raporları

“Özgürlük için Basın” ve “Demokrasi İçin 
Medya/Medya İçin Demokrasi” projeleri kapsa-
mında ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğü 
atmosferini kayıt altına alma faaliyeti sürdürül-
müştür. Aylık, üç aylık ve yıllık raporlarla mesle-
ğimizle ilgili tüm gelişmeler, yorumlar ve öneriler 
bir araya getirmiş, Gazeteciler Cemiyeti olarak 
kamuoyuyla ve karar alıcılarla paylaşılmış, ülke-
mizdeki basın ve ifade özgürlüğünün içinde bu-
lunduğu duruma ayna tutulmuştur.

1 Ocak 2014 ile 2017 yılları arasında Ga-
zeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği ve 
İngiltere Büyükelçiliği desteğiyle uygulanan Öz-
gürlük için Basın Projesi artık tamamıyla Cemi-

yet’in kendi imkânları ve emeğiyle sürdürülmek-
tedir. Proje 30 Eylül 2018’den bugüne kadar 35 
aylık rapor, iki yıllık rapor ve bir medya sahipliği 
raporu yayınlamış, sayısız makalede bu raporlara 
atıflarda bulunulmuştur. Basın ve ifade özgürlü-
ğü ihlallerini konu alan raporlar ülkemizde basın 
özgürlüğü için bir barometre işlevi görmekte, 
alanla ilgilenenlere bu ihlallerle ilgili en ince 
ayrıntıyı bile aktarmaktadır. Ayrıca Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından Türk basın tarihine düşülen 
notlar olarak kütüphanelerde yerini almaktadır.

Özgürlük için Basın Projesi ülkemizdeki ba-
sın ve ifade özgürlüğü ihlallerini raporlamanın 
yanı sıra, iletişim fakültesi öğrencilerine alanın-
da uzman proje çalışanlarının deneyimlerinden 
yararlanma fırsatı da sunmaktadır. Her yıl proje 
bünyesinde stajyer olarak görev alan dört ileti-
şim fakültesi öğrencisine aylık 400 TL burs ve-
rerek eğitimlerine katkı sağlanmaktadır.

Demokrasi için Medya/Medya için Demok-
rasi Projesi (M4D) 2019 yılından itibaren, çey-
rek yıllık ve yıllık “Medya İzleme Raporları” ya-
yınlamaktadır. Basın özgürlüğü konusundaki 
olumlu-olumsuz gelişmeleri, medya sahipliği-
ni, yasal düzenlemeleri ve haber üretimindeki 
zorluklar gibi süreçleri ele alan raporlar birçok 
örgütün yayınlarında alıntı olarak yer almış ve 
birçok gazetenin haberlerine konu olmuştur. İn-
gilizceye de çevrilen M4D Projesi “Medya İzleme 
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Raporları” Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(OSCE), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) gibi 
büyük uluslararası kuruluşlar tarafından ilgiyle 
takip edilmekte ve bu vesileyle de Türkiye’deki 
durumdan haberdar olabilmek için Gazeteciler 
Cemiyeti ile temaslarını sıkı tutmaktadırlar. 

Türkiye’deki basın özgürlüğü atmosferini 
izleyip yazılı belge haline getirmek, demokratik 
gelişmemizde karşı karşıya olduğumuz öncelik-
li sorunları hep birlikte görebilmemiz açısından 

önem taşımaktadır. Cemiyetimizin yayınladığı 
raporlar demokrasi ve temel haklar konusunda 
yapılan ve yapılacak her yeni düzenleme için 
veri kaynağı işlevi görmekte, TBMM’de halkımızı 
temsil eden vekiller ve siyasi kurumlar nezdin-
de ilgi görmeye ve gelecekteki siyasi programlar 
için gazeteciliğin taleplerini taşımaya devam et-
mektedir.

Raporlarımız diğer basın meslek örgütlerinin 
yürüttüğü çalışmaların da derlendiği kaynaklar 
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olarak basın özgürlüğü mücadelesinde yer alan 
tüm kesimler için bir günce niteliği taşımaktadır. 
Ders almak ve dayanışma kurmak için de değerli 
olan bu çalışmalarımızı daha nitelikli hale getire-
rek sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Ulusal Komite 
üyelerimiz, deneyimli meslektaşlarımız ve proje 
personelimizin halihazırdaki çabalarına ilerleyen 
dönemde alanlarında uzman akademisyenlerin 
de katkı vermesi sağlanacaktır. Böylece titizlikle 
ve özveriyle yürüttüğümüz bu alandaki öncülü-
ğümüz yeni bir aşamaya geçecektir. 

Türkiye-AB Medya 
Köprüleri Projesi

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu-V 
programı çerçevesinde desteklenen ve Merkezi 
Finans ve İhale Biriminin kontrat makamı oldu-
ğu proje, 1 Nisan 2019-31 Mart 2020 tarihleri 
arasında gerçekleşmiştir. Projede Avrupa’dan ve 
Türkiye’den gazeteciler arasında sürdürülebilir 
ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı önyargıların 
ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Avrupa’da 
Türkiye üzerine çalışan gazeteciler ile Türki-
ye’de AB üzerine çalışan diplomasi muhabirleri 
arasında karşılıklı diyaloğun geliştirilmesi, doğru 
ve güvenilir bilgiye ulaşabilmek için birbirlerini 
güvenilir bilgi kaynakları olarak görebilmeleri ve 
genç diplomasi muhabirlerinin gazetecilik ye-
teneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Genç 
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gazetecilerin gündemle ilgili teknik ve teorik 
konularda güncellenmiş bilgileri edinebilmeleri 
ve özellikle Avrupa’dan gazeteciler ile araların-
da karşılıklı diyaloğun ve güven ilişkisinin temin 
edilmesi açısından proje Türkiye’de bir ilk olmuş-
tur.

Avrupa Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklığı ile 
yürütülen projede Avrupa’dan 13 ve Türkiye’den 
5 gazetecinin katıldığı İstanbul, Ankara, Bursa, 
Hatay ve Ankara’yı kapsayan çalışma ziyaretle-
ri yapılmıştır. Avrupa’dan gazeteciler Türkiye’de 
basın ve ifade özgürlüğünün durumunu, mülteci 
algısının basında nasıl yer aldığını ve Türkiye’nin 
mülteciler konusunda vermekte olduğu büyük 

çabayı yerinde gözlemleme fırsatı yakalamışlar-
dır. 

Türkiye’de gerçekleştirilen çalışma ziya-
retinin benzer içerikle Avrupa’da da düzenlen-
mesi projenin faaliyet planı içerisinde olsa da 
Covid-19 salgını sebebiyle bu ziyaretler gerçek-
leştirilememiştir. Proje ortağı ile biri Türkiye’de, 
biri Avrupa’da gerçekleştirilen görüşmelerde, ge-
lecekte yeni iş birliği ve ortaklık fırsatları, farklı 
programlarda birlikte yürütülebilecek proje fikir-
leri ele alınmıştır. 

Gazeteciler Cemiyeti, bu süreçte her yıl dü-
zenlenen Avrupa Gazeteciler Kongresi’ne davet 



56 Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Basın özgürlüğü çalışmaları
75

1946

.YIL

edilmiş, 1-3 Kasım 2019’da Prag’da gerçekleşti-
rilen kongrede medya ve basın özgürlüğü konu-
sunda Türkiye’deki gelişmeler hakkında Avrupalı 
gazetecileri bilgilendirmiş, Avrupa’daki gelişme-
ler konusunda da bilgileri öğrenme fırsatı yaka-
lamıştır.

Proje süresince oldukça beğenilen ve ses 
getiren “AB Günleri” ile AB üye ülke büyükelçi-
leri ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden genç gaze-
tecilerle Türkiye’den meslektaşlarının bir araya 
gelmesi sağlanmıştır. AB Günleri kapsamında 
düzenlenen 11 toplantıya, çoğu genç gazeteci 
toplam 537 kişi katılmıştır. Türkiye-AB Medya 
Köprüleri Projesi kapsamında yurt içi ve yurt dı-
şında gerçekleştirilen 30’dan fazla etkinliğe 878 
kişi katılmıştır.

Proje kapsamında Haziran 2020’de Gazete-
ciler Cemiyeti Basın Evi bünyesinde Diplomasi 
Akademisi kurulmuş, alanında uzman akademis-
yenler tarafından eğitimler verilmiştir. AB-Türki-
ye ilişkileri, AB kurumları ve yapısı, uluslararası 
anlaşmalar gibi teorik derslerin yanı sıra Photos-
hop, Wordpress gibi uygulamaları da içeren eği-
timlere toplam 381 gazeteci katılmış, tüm teknik 
altyapı ve destekleyici ekipmanlar Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından sağlanmıştır.

Yeni Medya ve Gazetecilik 
Etiği Eğitim Programı I

Gazeteciler Cemiyeti, İrlanda Büyükelçiliği 
finansal desteğiyle 17-19 Kasım 2018’de Ağ-
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rı’dan Bursa’ya, Edirne’den Mardin’e, Muğla’dan 
Erzurum’a kadar Anadolu’nun çeşitli illerinden 
gelen 17 genç gazeteci için Ankara’da “Gazete-
cilik Eğitim Programı” düzenlenmiştir.

Genç gazetecilere klasik gazetecilik ve di-
jital medya konusunda mesleğe ilişkin bilgiler 
verilmiş, eğitim programının sonunda Anıtkabir, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ziyaret edil-
miş, katılan gazetecilere Gazeteciler Cemiye-
ti’nde sertifika töreni düzenlenmiştir.

Yeni Medya ve Gazetecilik 
Etiği Eğitim Programı II

G a z e t e c i l e r 
Cemiyeti ev sa-
hipliğinde İrlanda 
Büyükelçiliği des-
teğiyle “Yeni Medya 
ve Gazetecilik Etiği” 
eğitim programı Ekim 
2019’da düzenlen-
miştir. Eğitim prog-
ramında, aralarında, 
Sakarya, Van, Adıya-
man, Tekirdağ, De-
nizli, Sakarya, Konya, 
Burdur, Ağrı, Diyar-
bakır ve Artvin’in bu-
lunduğu 16 farklı 
ilden gelen genç ga-
zetecilere, “Yeni med-

ya ve Gazetecilik Etiği” başlığı altında eğitimler 
verilmiştir. Yoğun eğitim programının ardından 
TBMM’ye giden gazeteciler, Parlamento Muha-
birleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’tan par-
lamento çalışmaları hakkında görüşler almıştır. 
TBMM’nin ardından Anıtkabir ve Ankara Kalesi’ni 

de ziyaret eden meslektaşlarımız için Gazeteci-
ler Cemiyeti’nde sertifika töreni düzenlenmiştir.

Gazeteciler için Dijital 
Araçlar ve Kaynak 
Geliştirme Eğitimi

Covid-19 salgınıyla birlikte farklı meslek-
lerden profesyoneller işlerini evden yürütmek 
zorunda kalmış, gazeteciler de salgınla birlikte 
yeni dijital iletişim araçlarıyla daha çok çalışma-
ya başlamıştır. Gazeteciler Cemiyeti, Covid-19 
salgınıyla ortaya çıkan ihtiyaçlara cevaben ga-
zetecilerin dijital ortamdaki becerilerini arttır-
malarına ve bağımsız gazetecilerin kendi haber 
mecralarını ekonomik olarak sürdürülebilir hale 
getirebilmelerine katkı sunmak için İrlanda Bü-
yükelçiliği desteğiyle “Gazeteciler için Dijital 
Araçlar ve Kaynak Geliştirme Uzaktan Eğitim 
Programı” başlatmıştır.
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30 Eylül – 5 Kasım 2020 tarihleri arasında 
düzenlenen ve 30 gazetecinin katılımı ile düzen-
lenen çevrimiçi eğitim programı, canlı oturum-
lar, kısa eğitim videoları, okuma listeleri, faydalı 
bağlantılar, ödevler, uygulamalı atölyelerden 
oluşmuştur. Hazırlanan tüm modüller Aralık 
2020 itibariyle GC Akademi çevrimiçi eğitim 
platformunda gazetecilerin erişimine açılmıştır.

Veri Gazeteciliği
Yıllardan beridir veri gazetecili-

ği konusunda çeşitli eğitimler veren 
Gazeteciler Cemiyeti, Eylül 2021 ta-
rihinde İrlanda Büyükelçiliği desteği 
ile başlattığı bu yılkı Veri Gazetecili-
ği Eğitim Programı hem ulusal hem 

küresel düzeyde veri gazeteciliğinin bağımsız 
medya için önemi hakkında genç gazeteciler 
arasında farkındalık yaratmak amacıyla tasar-
lanmıştır. 

Serbest gazetecilik faaliyetlerinde somut, 
kanıta dayalı ve doğrulanabilir haberler üretile-
bilmesini sağlamak amacıyla gazetecilerin dijital 
araçlara, yeni yazılımlara aşinalıklarını arttırmak 
hedeflenmiştir. Alanında uzman eğitmenlerin 
katılımıyla verilecek dersler GC Akademi üzerin-
den tüm gazetecilerin erişimine açık olacaktır.

Mentörlük ve Gönüllülük 
Programı

Mentörlük ve Gönüllülük Programı Aracılı-
ğıyla Türkiye’de Bağımsız Medyada İfade Özgür-
lüğünün ve Kapasitenin Geliştirilmesinin Teşvik 
Edilmesi Projesi Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
Sivil Topluma Artı Derneği iş birliğiyle ve Birleşik 
Krallık Büyükelçiliği finansal desteğiyle hayata 

geçirilen “Mentörlük ve 
Gönüllülük Programı 
Aracılığıyla Türkiye’de 
Bağımsız Medyada İfa-
de Özgürlüğünün ve 
Kapasitenin Geliştiril-
mesinin Teşvik Edilme-
si Projesi” kapsamın-
da, ifade özgürlüğüne 
katkıda bulunmak için 
Ocak-Mart 2021 tarih-
leri arasında genç mes-
lektaşlarımıza gönüllü-
lük ve iletişim eğitimi 
ile oryantasyon prog-
ramı sunulmuş, medya 
aktörlerine eğitim ve 
mentorluk desteği ve-
rilmiştir.

Mentörlük Programı ile haber mecralarından 
ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 20 medya 
aktörüne öz değerlendirme, kaynak geliştirme 
ve iletişim çalışmaları için iki ay boyunca mentor 
desteği sağlanmıştır. Mentörlük çalışmalarından 
yararlanan aktörler eş zamanlı olarak kaynak ge-
liştirme, iletişim ve gönüllülük konularında uzak-
tan eğitim programlarına dahil olmuştur.



59Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Gönüllülük Programı kapsamında ise 30 
genç iletişimci gönüllülük hakkında üç günlük 
çevrimiçi eğitimin ardından tasarım, görsel ile-
tişim ve dijital araçlar konularında iki günlük bir 
eğitime katılmışlar, Mentorluk Programı’ndan ya-
rarlanan medya aktörleriyle tanışma fırsatı bul-
muşlardır. Program boyunca ayrıca Gazeteciler 
Cemiyeti’nin e-öğrenme platformunda bulunan 
“Dijital Gazeteciliğe Giriş” ve “Kaynak Geliştirme” 
eğitim modüllerini tamamlayan genç gönüllüler, 
tercih ettikleri haber mecralarında gönüllü çalış-
malara başlamıştır.

Gönüllülük Prog-
ramı boyunca genç 
iletişimcilere verilen 
“Gönüllülük ve Gönül-
lülerle İş Birliği” eği-
tim programı uzaktan 
eğitim portalı için ha-
zırlanarak, herkesin 
erişime açılmıştır. 

Gönüllülük hak-
kında 11 farklı tema-
tik alanda kısa video 
ve materyallerden 
oluşan çevrimiçi eği-
tim programı konu 
başlıkları şu şekilde-

dir: Türkiye’de Genç Olmak, Türkiye’de Genç Ga-
zeteci Olmak, Sivil Toplum Alanında Gönüllülük 
ve İlgili Kavramlar, Gönüllülük Nedir, Gönüllülük 
ve Katılım, Gönüllülük ile Karıştırılan Diğer Kav-
ramlar, Farklı Açılardan Gönüllülük, İdeal Gönüllü, 
Gönüllülük Süreçlerinde Haklarımız, Gönüllülük 
Fırsatları ve Gönüllülerle İş Birliği. 

Projenin izleme ve değerlendirme toplantı-
sı, Gazeteciler Cemiyeti, Sivil Topluma Artı Der-
neği temsilcilerinin ve proje ekibinin katılımıyla 
26 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
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Genç Gazeteciler ve 

Bağımsız Medya Projesi
Cemiyetimiz tarafından çoğulcu demokrasi, 

insan hakları ve ifade özgürlüğünü destekleme 
hedefiyle Hollanda Hükümeti MATRA Progra-
mı tarafından desteklenen “Genç Gazeteciler 
ve Bağımsız Medya Projesi” Büyükelçi Marjan-
ne de Kwaasteniet’in açış konuşmasıyla 1 Ekim 
2020’de hayata geçti. 

Projede genç gazetecilerin özgür ve bağım-
sız medya konusunda farkındalıklarının ve teknik 
kapasitelerinin arttırılması ve özgür ve bağımsız 
medya savunuculuğu yapılması hedeflenmiştir.

Prof. Dr. Barış Çoban, Prof. Dr. Bora Ataman, 
Dr. Hülya Eraslan, Av. Ülkü Şahin, Av. Gökhan 
Tekşen ve Yıldız Yazıcıoğlu gibi alanında uzman 
akademisyenler, gazeteciler ve hukukçuların ka-
tılımıyla söyleşiler düzenlenmiştir. Genç gazete-
cilerin büyük ilgisini çeken söyleşilerin modera-
törlüğünü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 
Üyesi Nursun Erel ve Gazeteci Duygu Güvenç 
üstlenmiş, bu söyleşilere 246 kişinin katılımı sağ-
lanmıştır. 

Proje süresince genç gazetecilere dijital can-
lı yayın, podcast hazırlama, dijital haber takibi, 

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet
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ifade özgürlüğü ve gazeteci hakları konusunda 
hak ihlallerini izleme ve raporlama konularında 
eğitimler de düzenlenmiştir. Her bir eğitime 30 
genç ve serbest gazeteci katılmış, meslektaşları-
mızın farklı iletişim araçlarını kullanma becerileri 
geliştirilmiştir. Eğitimleri tamamlayanlar basın 
ve ifade özgürlüğü, çevre, kadın hakları, deza-
vantajlı grupların sosyal ve ekonomik fırsatlara 
erişimi gibi insan hakları odaklı farklı haber türle-
ri üretmişlerdir. Bu çerçevede 30 podcast hazır-
lanmış, 30 canlı yayın yapılmış, 26 haber ve 15 
araştırma dosyası yazılmıştır ve tamamına telif 
desteği sağlanmıştır. Haberler ve yayınlar proje 
web sitesinde ve Gazeteciler Cemiyeti Spreaker 
hesabında yayımlanmış, sosyal medya aracılı-
ğıyla tüm kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca tüm 
eğitim içerikleri Gazeteciler Cemiyeti’nin eğitim 
portalı GC Akademi’ye de yüklenmiş ve projeye 
katılamayan diğer gazetecilerin de bu eğitimler-
den faydalanması imkân  verilmiştir. 

Serbest ve bağımsız medya konusunu sü-
rekli gündemde tutarak, basın ve ifade özgür-
lüğünün müdafaası için kamuoyunda bilinç ya-
ratan proje genç gazetecilerin etkin katılımıyla 
alanda çalışan diğer kurumlar tarafından örnek 
olarak gösterilmiştir. 

Proje, Gazeteciler Cemiyeti’nin genç gazete-
ciler tarafından bir çekim merkezi olarak görül-
meye başlamasına, Cemiyetimizin genç gazete-
cilerle daha yakın ilişkiler kurmasına büyük katkı 
sağlamıştır.

Gazeteciler Cemiyeti’nin Facebook, Twit-
ter ve Instagram sosyal medya platformlarında 
paylaşılmak üzere 400 içerik oluşturulmuş, 3 bin 
500 takipçiyle 100 bin erişim sağlanması da ba-
şarıyla gerçekleştirilmiştir.

İnsan Hakları ve Bağımsız 
Medya Projesi

Norveç Büyükelçiliği finansal desteği ile Ga-
zeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen “İnsan 
Hakları ve Bağımsız Medya Projesi” kapsamında 
genç gazetecilere çocuk hakları haberciliği, top-
lumsal cinsiyet odaklı habercilik ve yasal boyu-
tuyla gazetecilik konularında eğitim verilecek, 
atölye çalışmaları düzenlenecektir. Bir yıl süre-
cek proje, 1 Ağustos 2021 tarihinde başlamıştır.

Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik eğitimi 
gazetecilerin kadınların konu olduğu haberleri 
kaleme alırken kullandıkları dilin önemini anlat-
mayı, medyanın toplumsal normların inşasında 
ve pekiştirilmesinde üstlendiği rolü hatırlatmayı 
hedeflemektedir. Çocuk hakları haberciliği eği-
timi gazetecilerin çocuk hakları konusunda bilgi 
sahibi olmalarını ve çocuğun haberin öznesi ol-
duğu durumlarda konunun nasıl kaleme alınması 
gerektiğini vurgulamayı amaçlamaktadır. Yasal 
boyutuyla gazetecilik eğitimi ise gazetecileri 
yasal hakları hakkında bilgilendirmeyi hedefle-
mektedir. 

Üç eğitim programına seçilecek 30’ar ga-
zeteci, katıldıkları eğitim programının konusuna 
uygun olarak, telif karşılığında bir haber veya 
yayın hazırlayacaklardır. Katılımcılar atölye ça-
lışmalarında, alanda uzman gazetecilerle ile bir 
araya gelerek, hazırlayacakları haber veya yayın 
konusunda fikir alışverişinde bulunacaklardır. 
Toplam 90 habere telif desteği verilecek pro-
jede, hazırlanan haber ve yayınlar, Gazeteciler 
Cemiyeti’ne ait mecralarda yayınlanacak ve bir 
sosyal medya kampanyası ile yine Gazeteciler 
Cemiyeti’nin sosyal medya platformlarında yay-
gınlaştırılacaktır.

Eğitim programları, alanlarında uzman isim-
ler tarafından uzaktan eğitim formatında hazır-
lanacak ve Gazeteciler Cemiyeti’nin çevrimiçi 
eğitim platformu olan GC Akademi’de erişime 
açılacaktır. 

Proje kapsamında ayrıca, gazetecilik hakları 
alanında uzmanlaşmış iki hukukçu ile gazeteci 
haklarının yasal zeminde korunması ve geliştiril-
mesi ile Yeni Basın Yasası gibi konularda çalış-
malar yürütülecek, sonuçlar kamuoyu ile payla-
şılacaktır.



Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Haymana 
Yolu üzerindeki Bizim Çatı otel, restoran 
ve piknik alanı geçtiğimiz dönemde oldu-
ğu gibi bu dönemde de üyelerimize hizmet 
vermeye devam ediyor. Lobi ve odaları ye-
nilenen otelde piknik alanları da genişleti-
lerek düzenlendi ve örnek bir mesire yeri 
olarak hizmet vermeye başladı. 

İşletmecisi ile yapılan beş yıllık kira söz-
leşmesiyle Cemiyetimize gelir sağlamaya 
devam eden Bizim Çatı, tamamı göl man-
zaralı 19 standart ve 8 süit odada toplam 
60 yatak kapasitesine sahip. Modern oda-
larının yanı sıra toplantı, seminer, kurs, 
konferans gibi etkinlikler için kullanılabi-

lecek 85 kişi kapasiteli salonuyla üyeleri-
mize ve misafirlere hizmet veriyor.

İşletmeci firma ile yapılan anlaşma gereği 
üyelerimizin restoran ve barbekü alanın-
da yüzde 40, konaklamada yüzde 50 indi-
rimle yararlanabildiği Bizim Çatı, şehirden 
uzaklaşarak göl kenarında hoşça vakit ge-
çirilebilmek için pek çok olanak sunuyor. 
Açık ve kapalı restoranın yanı sıra çim alan 
üzerinde ağaçların altında yaklaşık bin ki-
şilik piknik ve mangal alanı bulunan Bizim 
Çatı, olta balıkçılığı ve bazı su sporlarına 
da imkân  sağlayan bir konumda bulunu-
yor.B
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Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Tatil Köyü Projesi

Kaş’taki varlıklarımız arasında bulunan Çu-
kurbağ yarımadasındaki 8870 m² büyüklüğünde 
ve Demokrasi Caddesi ana bağlantı yoluna cep-
heli 209 Ada 8 Parsel numaralı arsamız üzerin-
de “Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Tatil Köyü” 
projesi çalışmaları başlatılmıştır. 

Proje tamamlandığında 50 anahtarlı, bölge-
ye örnek ve modern bir turizm kompleksi ortaya 
çıkacaktır. Bölgenin yapılaşma şartlarına uygun 
olarak, küçük butik otel tarzında hazırlanan pro-
jede, az katlı yapılar içerisinde iki farklı 
alanda konaklama olanağı sağlanacaktır. 

Arazinin ince uzun yapısı içinde, De-
mokrasi ve Beyhan Cenkçi caddelerini 
bağlayan sokağa cepheli kesimi, doğal 
alan koruma kararı ile yapılaşmaya kapa-
lıdır. Yapılaşma sağ kanatta yer alacaktır. 

Tüm bölgeyi üç ana alana ayırmak 
gerekirse resimde A harfiyle gösterilen 
sol kanat yapılaşmaya kapalı olan rekre-
asyon alanıdır. 3860 m² olan bu alanda, 
gölet, yürüyüş yolu, yoga alanı, aroma-
tik bitkiler bahçesi, açık kafeterya, açık 
sanat sergisi ve müzik dinletisi alanı yer 
alacaktır. 

B harfiyle gösterilen merkez alanda 
ise nispeten daha kısa süreli konaklama-

lar için hazırlanmış otel binası bulunacaktır. Otel 
binası, geniş resepsiyonu ile bahçeyi birleştir-
mektedir. Servis alanları ile birlikte toplam sekizi 
bağlantılı toplam 18 odası bulunacak otel, tüm 
servis alanları dahil 2129 m²dir. Odaların üçü 
cumbalı, 12’si geniş balkonlu, üçü ise bahçe te-
rası ve şömineye sahiptir. En küçük oda 21 m²dir. 
Otelde yaklaşık 90 m² lobi alanı, 90 m² restoran, 
30 m² kahvaltı alanı, 20 m² mağaza, üç masaj 
odalı spa alanı bulunacaktır. 
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C harfiyle gösterilen sağ ka-
natta ise daha uzun süreli misa-
firlerin konaklayacağı, ev konforu 
sunan, özel serinleme havuzları 
olan, mini mutfakları ve avluları ile 
birlikte tasarlanan villa tipinde ba-
ğımsız girişli konutlar bulunacak-
tır. Ayrıca iki kat yüksekliğinde 
galerili loft daireler yer alacaktır. 
Bu alanda yapılar, tüm servis alan-
ları ile birlikte toplam 2061 m²dir. 
Toplamda dört ayrı blok halinde 
uzun süreli konaklamaya elveriş-
li 32 bağımsız birim yer alacaktır. 
Aralarında 2+1, 1+1 ve 1+1 loft 
daireler bulunmaktadır. Her biri di-
rekt sokaktan sağlanan bağımsız 
girişe ve bağımsız terasa sahiptir. 
Aralarından 25’inin kendi havuzu 
bulunmaktadır. Alandaki iç soka-
ğın sonunda yer alan gölge avlu 
sosyal etkileşim alanı olarak tasar-
lanmıştır. 

Projede inşaat aşamasının iki 
yıl içinde tamamlanması planlanı-
yor. Ardından yüklenici ile ilk ola-
rak beş yıl süreyle kira sözleşmesi 
yapılacak ve tatil köyü Cemiyeti-
mize gelir getirmeye başlayacak-
tır.  Tesisten üyelerimiz yüzde 30 
indirimle yararlanacaktır.
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Sosyal tesisimiz
Kaş’ın Çukurbağ yarımadasında bulunan 
sosyal tesisimiz, işletmecisi tarafından 
yapılan düzenlemeyle geniş bir botanik 
bahçesine sahip gözde bir mekân olarak 
hizmetini sürdürüyor. Restoran ve kafe 
alanı bulunan Akropol, Kaş’ın eşsiz doğal 
güzelliğiyle birleşen gün batımı manzara-
sıyla yerli ve yabancı misafirlerin hoşça 
vakit geçirmesini sağlıyor. Tesis kira söz-
leşmesiyle Cemiyetimize gelir sağlamaya 
devam ediyor. Üyelerimiz tesisin resto-
ran ve kafe hizmetlerinden yüzde 30 in-
dirimli olarak yararlanabiliyor. 

Kalkan

Antalya’nın Kaş ilçesin-
deki varlıklarımız arasın-
da bulunan 1993 yılında 
mülkiyetimize geçen Kal-
kan Fırnaz Koyu’ndaki ta-
şınmazımız giderek daha 
fazla değer kazanıyor. 
33.430 m² büyüklüğün-
deki arazi imar planı kap-
samında değildir. Bununla 
birlikte 1/25.000 ölçekli 
çevre düzeni planında ter-
cihli turizm alanı lekesi içi-
ne alınmıştır. 



Tesislerimiz
75

1946

.YIL



Çukurbağ villalarımız

Kaş’ın Çukurbağ yarımadasında bulu-
nan varlıklarımızdan beş villa, en iyi 
teklifi sunan bir tatil işletmecisine 
beş yıllık süreyle kiralandı ve söz-
leşme süresi devam ediyor. Cemiye-
timiz arsaları üzerinde yaptırılan vil-
lalardan ikisinin 192’şer m², üçünün 
162’şer m² kapalı alanı buluyor. 

İkiz villalar birer salon ve 4’er odaya, 
Üçüz villalar ise birer salon ve 3’er 
odaya sahip. Tamamı deniz manza-
ralı, yüzme havuzlu ve müstakil bah-
çeli villalarımız kat mülkiyeti tapusu, 
iskân ve deprem sigortası gibi işlem-
leri tamamlanmış olarak misafirlere 
hizmet veriyor ve Cemiyetimize gelir 
sağlamaya devam ediyor.
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Cemiyetimiz bünyesine yeni katılan üyelerimize karşın sonsuzluğa uğurladığımız üyeleri-
miz de oldu. Yıllardır omuz omuza Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında olduğumuz bu arka-
daşlarımızın ölümü bizleri derinden etkiledi. Tüm meslektaşlarımızı çok özleyeceğiz, hepsi-
ne rahmet diliyor anıları önünde saygı ile eğiliyoruz…

Abdullah Necabet Uraz
17 Nisan 2019

Serhat N. Hürkan
24 Eylül 2018

Erol Ülgen
02 Ağustos 2019

Nadir Saygılı
2020

Taki Doğan
20 Mayıs 2019

Sümer Demir
09 Ekim 2018

O. Nahit Duru
13 Eylül 2019

Mehmet N.Güngör
2020

Nejat Çelebioğlu
22 Mayıs 2019

M. Kamuran Özbir 
10 Aralık 2018

Serdar Sevim
30 Kasım 2019

İsmail Hakkı Toran
2020 

Alp Süğlün
02 Haziran 2019

Cengiz Göktaş
22 Aralık 2018

Yılmaz Tekin Onay
31 Aralık 2019

Esra Adıyaman
10 Haziran 2020

Kenan Kurt
17 Temmuz 2019

Abdullah Halis Yazıcı
02 Ocak 2019

Y. Demir Dilek
09 Ocak 2020

Burhanettin Keteci
23 Temmuz 2020

Kemal Beyatlı
17 Temmuz 2019

Mehmet Karabeyoğlu
08 Nisan 2019

Güneş Tecelli
01 Şubat 2020

Zeynel Abidin AKIN
2020

Rahmet ve özlemle

Sonsuzluğa uğurladığımız üyelerimiz
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Bekir Coşkun
19 Ekim 2020

Mücahit PEHLİVAN
 02 Eylül 2020

Yavuz Yüksel
07 Mayıs 2021

Yaşar Güngör
24 Temmuz 2021

Mine Üçöz
04 Ağustos 2021

Selman Erdoğdu
09 Ağustos 2021

Zeynep Halinur ÖZÇINAR
17 Eylül 2021

Hilmi Akyalçın
Mart 2021

Necmi Rıza Başyıldız
Mart 2021

Yaşar Ayberk Temel
15 Mart 2021

Metin Türkyılmaz
09 Nisan 2021

Muzaffer Zeki Kurnuç
23 Ekim 2020

Ertan Karasu
23 Kasım 2020

Vecihi Erol Tumayer
16 Aralık 2020

Tahir İlkay Somel
16 Aralık 2020

Ender Ülgen
14 Nisan 2021

Veli Altınkaya
15 Nisan 2021

Birsen Binnaz Gürdil
20 Ocak 2021

Bekir Şahlı
05 Mart 2021
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Rahmet ve özlemle

Her 17 Mart’ta olduğu 
gibi 2019-2020-2021’de 
önceki başkanımız Beyhan 
Cenkçi’yi mezarı başında 
andık. Anma toplantıları-
mıza Başkan Nazmi Bilgin 
ile yönetim kurulu üyele-
rimizle bazı üyelerimiz ve 
Kaş’ta Beyhan Cenkçi’yi 
tanımış birlikte çalışmalar 
yapmış değerli dostları 
katıldı. 2020 yılı hariç (Ko-
ronavirüs salgını nedeniyle 
yasaklar gelmişti) 2019 
ve 2021 yıllarında Kaş 
Merkez Camisi’nde mevlit 
okundu.

Nazmi Bilgin başkanlığın-
daki heyet  Kaş Kayma-
kamlığı ile Kaş Belediye-
si’ne nezaket ziyaretleri 
gerçekleştirdi.Bu ziyaret-
ler sırasında Başkan Nazmi 
Bilgin Gazeteciler Cemi-
yeti’nin içine korkunun 
girmediği ve bundan sonra 
da girmeyeceğini dile ge-
tirerek, “Beyhan Cenkçi 
hiç eğilmemiş ve bize de 
eğilmemeyi öğretmiştir. 
Gazeteciler Cemiyeti her 
dönem doğruları savunma-
yı düstur edinmiştir” dedi.

17 Mart’larda Beyhan Cenkçi’yi mezarı başında andık

2020

2021

2019
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Kemal Karacehennem

Cemiyetimizin başkan yar-
dımcılarından 2017 yılında ya-
şama gözlerini yuman Kemal 
Karacehennem’i her yıl 7 Mart 
günü cemiyetimiz üyeleri, aile 
bireyleri ve sevenlerinin katı-
lımı ile mezarı başında andık. 
Anma günlerinde Başkan Naz-
mi Bilgin Kemal Karacehen-
nem hakkındaki duygularını şu 
sözlerle ifade ediyordu:

“Benim bir büyüğüm geç-
miş yıllarda bana demişti ki, ‘Bir 
görevi bırakacağın zaman sevgiler üzerindey-
ken bırakacaksın. Hatta yaşamdan vazgeçtiğin-
de de, Allah sevgiler üzerindeyken ölmeyi nasip 
etsin.’ Ben o zaman bunun ne demek olduğunu 
anlamamıştım ama ne kadar önemli olduğunu 
şurada arkadaşlarımı görünce anladım. Geri ge-
tiremeyeceğimiz, telafi edemeyeceğimiz şeyler 
var… Bir de çabuk alışıp alışamayacağımız şeyler 
var. Kemal’in ölümü benim için çok alışılabilir bir 
şey değil. Her zaman o muzip gülüşüyle gelip ‘Ne 
haber’ dediğini düşünüyorum. Ölümün zor tarafı, 
geride kalanlar için özlemek galiba. Ozanın dedi-
ği gibi ‘Bir ayrılık, bir de ölüm…’ Bazen ölümden 

daha kötü oluyor ayrılık, çünkü 
ölen insan görevini tamamlayıp 
öbür dünyaya gidiyor, bizi özle-
yip özlemediğini bilmiyoruz ama 
geride kalanlar özlüyor. Annenizi, 
çok sevdiklerinizi düşünün, o ayrı-
lık ölümden daha acı geliyor. İşte 
Kemal’in aramızdan ayrılışı, benim 
kadar pek çok arkadaşım için de 
çok zor. Bazen bir insanın ölümü, 
insanın kolunu, kanadını da götü-
rür. O gittiğinde bir bakarsın ki, yü-

reğinden bir parça eksilmiş. 
Kemal benim kolumu, kanadımı yarım bıra-

karak gitti. Gerçekten çok özlüyorum. Kemal, hiç 
eğriliği olmayan dümdüz bir adamdı, sevgisini 
belli etmezdi ama çok temiz bir kalbi vardı. Türki-
ye’nin pek çok yerinden Kemal’e selam gönderen 
insanları gördüğümde, sevgisini pek çok kişinin 
üstüne dağıtmış bir dost olduğunu bir kez daha 
gördüm. Nur içinde yatsın…” 

2019 ve 2020 yıllarındaki anma toplantıları-
na katılan Kemal Karacehennem’i eşi Serap Kara-
cehennem de ne yazık ki 09 Temmuz 2020 günü 
vefat etti. Her ikisine de Allah’tan bir kez daha 
rahmet diliyoruz.
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Selçuk Sümer

14 Ocak 2010 günü aramızdan ayrılan Gazeteciler 
Cemiyeti’nin eski Başkan Vekillerinden Selçuk Sü-
mer, ölüm yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 
kabri başında anıldı.

Törende konuşma yapan Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Nazmi Bilgin, törene katılanların neredeyse 
tamamının üzerinde Selçuk Sümer’in emeğinin bu-
lunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Selçuk Abi’yi bir kez daha hatırlamak ve anmak 
üzere bir araya geldik. Selçuk Abi gittikten sonra 
Cemiyet’te şöyle bir gelenek oldu; üyelerimiz birbir-
lerine kızdıklarında, ‘Bak Selçuk Abi olsaydı, şöyle 
yapardı’ demeye başladılar. Onun yaptıkları öylesi-
ne yerleşmiş ki, örnek olarak hep onun adı geçiyor. 

Selçuk Abi zaten bizimle yaşıyor, belki bedenen biz-
den uzaklaştı ama o kadar uzun yıllar beraber olduk 
ki, hepimize öğretisi, iyiliği, dostluğu dokunmuş, 
nev-i şahsına münhasır bir kişiydi.

Benim daha iyi çalışmam ve düzgün bir insan olabil-
mem için, bir abi olarak yol gösterirdi. Tutumlu ol-
mak, araştırmadan bir şey almamak gibi ilkeleriyle, 
kılı kırk yaran anlayışıyla hepimize emeği geçmiştir. 
Ne yazık ki, sonsuzluğa yolcu ettiğimiz insanlar bir 
daha gelmiyorlar ama biz anılarıyla ve sevgi hale-
siyle içimizde yaşatıyoruz. Ruhu şâd olsun…”

Selçuk Sümer’in eşi Prof. Dr. Nilgün Sümer de, töre-
ne katılan üyelerimize teşekkür etti.
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Cüneyt Arcayürek

Türk basınının usta kalemlerinden, Gazeteciler Ce-
miyeti önceki yönetim kurulu üyelerinden Cüneyt 
Arcayürek, ölüm yıl dönümünde kabri başında ailesi, 
meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı. 

Arcayürek’in Gölbaşı Mezarlığı’ndaki kabri başında 
düzenlenen anma törenine, Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Yardımcılarından Yusuf Kanlı, Yönetim Ku-
rulu üyelerinden Önder Sürenkök ile Nursun Erel, 
Gazeteciler Cemiyeti Basın Meclisi üyesi Prof. Dr. 
Korkmaz Alemdar, eski Anayasa Mahkemesi Baş-
kanı ve Gazeteciler Cemiyeti Onur Üyesi Yekta 
Güngör Özden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mil-
letvekili, gazeteci Mustafa Balbay ile çok sayıda 
gazeteci katıldı. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı 
ve Gazeteciler Cemiyeti Onur Üyesi Yekta Güngör 

Özden “Cüneyt, coşkulu, zeki bir gazeteciydi. Her 
alanda özenli olmaya dikkat eden arkadaşlığı dost-
luğu iyi bilen, saygın, değerli bir basın mensubuydu. 
Onun yokluğunu arıyoruz, saygıyla anıyoruz. Mes-
lektaşları için örnek bir kişilikti, idealist gazeteciydi, 
Cüneyt’i anmamak olanaksız, kendisine rahmet dili-
yorum” diye konuştu. 

CHP İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay 
duygularını şöyle paylaştı: “Tıp eğitimini bırakıp 
gazeteciliği seçmesi tamamen kendi iradesiyle bu 
mesleğe yönelmesi müthiş bir tercih. Genç gaze-
tecilerin ondan öğreneceği çok şey var. Özellikle 
1950 sonrasında Türkiye’yi yazmak isteyen herkes 
Cüneyt Arcayürek’in yazılarını ve kitaplarını okuma-
dan başarıya ulaşmış sayılmaz.” sözlerine yer verdi.
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Mevlüt Işık

Ölümünün 33’üncü yılında Cemiyetimiz üyesi Mev-
lüt Işık kabri başında anıldı. Işık’ın arkadaşı ve dostu 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, yayınla-
dığı mesajla Mevlüt Işık’ı andı. Bilgin, şunları ifade 
etti:

“Aradan geçen on yıllara rağmen, Gazeteciler Cemi-
yeti üyesi gazeteci Mevlüt Işık’ın, Türkiye Gazetesi 
Ankara Temsilcisi iken 1 Haziran 1988’de meydana 
gelen bir saldırı sonucu 40 yaşında yaşamını yitir-
mesi camiamızda üzüntü ile hatırlanmaktadır. Ölüm 
her yaşta erkendir… Mevlüt Işık gibi saygın ve ör-
nek bir gazetecinin, hayatının en verimli çağında 
40 yaşında şiddete maruz kalması ve hayatını kay-
betmesi mesleğimizin ne kadar yıpratıcı ve risklerle 
dolu olduğunu sergiler niteliktedir. Tabii ki insan-
lar doğumla ölüm kapısı arasındaki yolculuğu nasıl 
yaptıklarıyla, nasıl geçirdikleri ile önemlidirler. Bu 

yolculuğun ne kadar uzun olduğu kadar nasıl yapıl-
dığı da önemlidir. Mevlüt Işık örnek bir baba, eş ve 
gazeteci olarak saygınlığını hep korudu. Ebediyete 
göçünün 33’ünci yıl dönümünde, sevdiğimiz, say-
dığımız bir değerli arkadaşımızın, meslektaşımızın 
aziz hatırasını bugün bir kez daha yad ediyoruz. Ai-
lesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına bir kez daha 
baş sağlığı diliyoruz…

Hayatının en verimli çağında evlat kaybetmek, 40 
yaşında genç bir babayı, kocayı kaybetmek zor. 
Ailesinin dinmeyen ıstırabını anlıyoruz ve bir kez 
daha şiddetle karşı karşıya gelen meslektaşlarımız-
la dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyo-
ruz. İnşallah medyaya yönelik şiddet ve cezasızlık 
sona erer diyoruz. Mevlüt arkadaşımızın ruhu şad 
olsun…”
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Halit Oral

Yücel Seçkiner

Gazeteciler Cemiyeti 
üyesi Halit Oral, ölüm 
yıl dönümünde Karşı-
yaka Mezarlığı’ndaki 
kabri başında anıldı. 
Oral’ı ölümünün üçüncü 
yılında ailesi, yakınları 
ve sevenleri yalnız bı-
rakmadı. Anma törenine 
Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu adına 
Güray Soysal katıldı. 

Aktif bir spor adamı, Federasyon Başkanı, Gençlik 
ve Spor Genel Müdürü, Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlı merhum Yücel Seçkiner, ölümünün birin-
ci yıl dönümünde anıldı. Seçkiner için Gazeteciler 
Cemiyeti’nde düzenlenen anma törenine, Seçki-
ner’in sevenleri ile spor ve siyaset dünyasından 
çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşma yapan 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Güray 
Soysal, Seçkiner’in tüm hayatını spora adadığını 
belirterek, “Yücel Seçkiner sporun kralıydı” dedi. 
Seçkiner için yapılan anma törenine Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal’ın 

yanı sıra anma töreninin sunuculuğunu üstlenen 
milli atlet Necdet Ayaz, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erde-
ner, Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Dün-
ya Avrupa, Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi Ahmet 
Ayık, Milli Atlet Muharrem Dalkılıç ve kızı Sevinç 
Seçkiner Dinç, Yücel Seçkiner ile ilgili duygularnıı 
paylaştı. Töreninin ardından, Yücel Şeçkiner Kar-
şıyaka Mezarlığı’nda bulunan Güreş Vakfı’nın anıt 
mezarındaki kabri başında anıldı.
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6’ncı geleneksel engelli atyarışı 

Başkan Nazmi Bilgin Bn. Ömür Burak’a ödülünü veriyor

Gazeteciler Cemiyeti adına geleneksel 
olarak düzenlenen ve Ankara Atlı Spor 
Kulübü’nün yarış takviminde yer bulan “6. 
Gazeteciler Cemiyeti Engel Atlama Binici-
lik Müsabakaları”, Beştepe’deki Atlı Spor 
Tesislerinde 24 Eylül 2018 günü yapıl-
dı. 21 atın yarıştığı müsabakada, Binbaşı 
Ömür Burak “Erbuğ” isimli atıyla birinci 
gelirken, dereceye girenlerin ödülleri Ga-
zeteciler Cemiyeti tarafından verildi. Mü-
sabakaya, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nazmi Bilgin, Başkan Yardımcılarından Er-
türk Yöndem, Yönetim Kurulu üyesi Güray 
Soysal, Denetleme Kurulu Başkanı Doğan 
Bulgun, Cemiyetimiz Basın Konseyi Baş-

kanı Yaşar Aysev ve çok sayıda cemiyet 
üyesi katıldı.  Müsabakada, Ankara Atlı 
Spor Kulübü, Başkent Binicilik Kulübü, 
Kara Kuvvetleri Binicilik Ekibi, Ankara Bi-
nicilik İhtisas Kulübü, Orfe Atlıspor Kulü-
bü ve Avrasya Atlıspor Kulübü binicileri 
mücadele etti. 

Başkan Nazmi Bilgin Atlı Spor Kulüp Baş-
kanı ve cemiyetimiz üyesi Sencer Güneş-
soy’a, Basın Konseyi Başkanı Yaşar Aysev 
de, Atlı Spor Müdürü Burak Gökova’ya bi-
rer plaket verdi. Binicilik yarışmaları pan-
demi dönemi nedeniyle 2019 ve 2020 
yıllarında yapılamadı.
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Jokey Kulübü Gazeteciler Cemiyeti Koşuları

Türkiye Jokey Kulubü yarış takvimlerinde yer alan 
Gazeteciler Cemiyeti koşuları üç kez yapıldı. 09 Ma-
yıs 2019 günü yapılan yarışmada izleyiciler de var-
dı, ancak 2020 ve 2021 yarışları pandemi nedeniyle 
seyircisiz koşuldu. 2019 yarışına 10 İngiliz atı katıldı 
yarışı Gökhan Kocakaya “Nestor”, 6 İngiliz atınını katıl-
dığı 2020 yarışını Sadettin Boyşraz “Cheri Cheri Lady”,  
2021 yarışını da  Müslüm Çelik “Luminescence” adlı 
atla kazandı.



Necla Ablamız
75

1946

.YIL

80 Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Cemiyetimiz sağlıklı 
günlerde buluşmak için 
çalışıyor

Tüm dünyayı olduğu üzere ülkemizi de etki-
si altına alan Covid-19 salgını nedeniyle sağlık 
çalışanları gibi gazeteciler de ön cephede mü-
cadele etmeyi, halka kendi alanlarında hizmet 
vermeyi sürdürüyor.

Sonunu maalesef henüz göremediğimiz bu 
süreçte, değişik alanlarda görev yapan arkada-
şımızın yanı sıra, kıdemli meslektaşlarımız da 
pandemi koşullarından olumsuz etkilendi. Bizleri 
sarsan çok sayıda ölüm olayı yaşadık, kaybetti-
ğimiz her can bizlere tarifsiz acılar bıraktı.

Salgın şartlarında hem insani hem de mes-
leki dayanışma içerisinde olmaya çalıştık. Özel-
likle 65 yaş üstü, sağlık problemleri olan meslek-
taşlarımızın sokağa çıkma yasağı dönemlerinde 
yardıma ihtiyaçları olabileceği değerlendirilerek 
telefonla hemen herkese ulaşmaya çaba har-
cadık. Gerekli durumlarda acil ilaç ve benzeri 
ihtiyaçları için yardımcı olmaya özen gösterdik. 
Salgının başlangıç döneminde yokluğu çekilen 

maske, kişisel ve alan hijyen malzemesi ihtiyaç-
larını karşılanmaya çalıştık.

65 yaş üstündeki üyelerin ihtiyaç duydukla-
rında sağlık hizmeti alabilmeleri için gerekli kat-
kıyı sunmayı görev edinerek, 65 yaş üstündeki 
üyelerimiz ile iletişim kurduk, sağlık durumlarıy-
la ilgili bilgi aldık, arzu edenlere sağlık kuruluş-
larına başvurmaları konusunda her türlü katkıyı 
verdik ve ihtiyaç duyanlara ulaşım hizmeti de 
sunduk.

Bir diğer önemli ihtiyaç alanda görev yapan 
serbest muhabir statüsündeki arkadaşlarımızla 
ilgiliydi. Herhangi bir kurumda görev yapan arka-
daşlarımızın maske, tulum, galoş gibi ihtiyaçları 
kurumları tarafından karşılanırken, serbest mu-
habir arkadaşlarımızın desteğe ihtiyaçları vardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği 
halinde sahadaki meslektaşlarımız başta olmak 
üzere talep etmeleri halinde tüm üyelerimize 
maske, eldiven, tulum ve galoş gibi malzemeler 
temin edip, dağıttık. Ayrıca el dezenfektanı sun-
manın yanı sıra ofis ortamı hijyeni için de gerekli 
dezenfektasyon malzemesi tedarik ederek mes-
lektaşlarımıza yardımcı olduk.   
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Cemiyetimiz’in hafızası 
“Nejla Ablamız” emekli oldu
25 yıldır Gazeteciler Cemiyeti’nde sekreterlik gö-
revini sürdüren, genç muhabirlerin “Nejla Abla”sı 
NejlaTimurçin, görevine veda etti. Timurçin için Ga-
zeteciler Cemiyeti’nde 8 Kasım 2018 günü düzenle-
nen veda partisinde bir konuşma yapan Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Timurçin’in sekre-
terlikten öte Cemiyet’in hafızası olduğunu vurgula-
dı. Bilgin, “Kızım” dediği Timurçin’in ayrılışından duy-
duğu üzüntüyü dile getirerek, “İş hayatında bana en 
çok faydası dokunan insanı sorsalar,‘Nejla’ derdim. 
25 yıl önce, şimdi olduğu gibi güzel ve genç bir ka-
dın aramıza katıldı. İşe yeni başlayan herkes gibi, 
buraya adapte olabilecek mi diye düşünüyorduk. 
Meğer onu bize Tanrı göndermiş, çünki Cemiyet’in 
hem yönetimi çok zordur hem de gerilimi yüksektir. 
Ama o tüm bunlara rağmen bize ayak uydurup işini 
layığıyla yerine getirdi. Her şeyden önemlisi, hem 
bizim hem de kendisinin en kötü günlerinde bile biz-
leri yalnız bırakmadı” dedi. 

Timurçin’e, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuru-
lu’nun oy birliğiyle karar verdiği “Üstün Hizmet ve 
Başarı” belgesi, GC Başkan Vekili Savaş Kıratlı ta-

rafından takdim edildi. Timurçin’e, ayrıca GC Genel 
Sekreteri Ümit Gürtuna ve Başkan Bilgin’in eşi Emel 
Bilgin tarafından da plaket verildi. 

Gazeteciler Cemiyeti Nazmi Bilgin’i babası olarak 
gördüğünü söyleyen NejlaTimurçin ise herkese te-
şekkür ederek, “Hayatımda yaşadığım her durumda, 
buradaki birbirinden değerli mesai arkadaşlarım ve 
cemiyetimiz mensupları her daim yanımda oldular. 
Bunu asla unutamam” dedi.  
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BİK Genel Kurulu Temsilcilik Seçimi sonrası 
Cemiyetimizde bir arada olduk
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Ana-
dolu Gazete Sahipleri Temsilcisi seçimi 31 
Ocak 2019 yapıldı. Ahmet Taner Kışlalı 
Spor Salonu’ndaki seçime tek listeyle gidil-
di. Konya Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa 
Arslan, Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu Genel Başkanı, Bursa Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı ve Bursa Haber Gazete Sahibi 
Nuri Kolaylı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı ve Çorum Hakimiyet Gazetesi Sa-
hibi Şevket Erzentüm delegelerin oy birli-
ğiyle BİK Genel Kurul üyeliğine seçildi. 

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Ana-
dolu Gazete Sahipleri Temsilcileri’nin be-
lirlendiği seçim sonrası Doğu Anadolu Ga-
zeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel 

Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy, Akdeniz 
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı 
ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Mevlüt Yeni, Malatya Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Haydar Karaduman, Gaziantep 
Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Artvin 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ve 
yönetim kurulu üyeleri ile bir grup gazeteci 
cemiyetimizi ziyaret etti. Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Nazmi Bilgin, Basın İlan Kuru-
mu’nun basın sektörüne katkılarının yadsı-
namayacağını ifade ederek, yeni yönetime 
çalışmalarında başarılar diledi. Nuri Kolaylı 
liderliğindeki Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu yönetim kurulu toplantısı da Anka-
ra’da yapıldı. Konfederasyon bünyesinde 8 
bölge federasyonu başkanı yer aldı. 

Cemiyetimizde buluştular
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Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi, Gazeteciler 
Cemiyeti, gazeteci sivil toplum kuruluşları 
ve gazeteciler tarafından kullanılmasının 
yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da imkân 
lar dahilinde ev sahipliği yapıyor. 2016 yı-
lında kurulan Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) 
II. Olağan genel kurulu da bu çerçeve içinde 
Basın Evi’nde gerçekleştirildi. 

Göç ve mültecilerle ilgili faaliyette bulunan 
ve Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götü-
ren bu sivil toplum kuruluşu-
nun temsilcileri toplantıda şu 
konuların öncelikli olarak ele 
alınması gereğini savundu:

Göç ve iltica alanında Türki-
ye’deki aktörler arasında daha 
etkili bir iş birliği sağlamak, 
mülteciler ile ev sahibi toplu-
luklar için daha iyi politika ve 
programlar konusunda ortak-

laşa çalışmalar yürütmek, diğer ülkelerdeki 
iyi uygulama örneklerini paylaşarak ulusla-
rarası insani ve mülteci koruma politika ve 
uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bu-
lunmak.

Gazeteciler Cemiyeti’nin evsahipliğinde 
gerçekleştirilen olağan genel kurul toplan-
tısında Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen 
temsilciler yeni yönetim kurulunu seçti. 

TMK genel kuruluna evsahipliği yaptık

TÜSİAV, 24’üncü yaşını Gazeteciler 
Cemiyeti’nde kutladı 

Kuruluşundan bu yana 24 yıl boyunca sana-
yi ve iş dünyasını aynı çatı altında toplayan 
Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV), 
4 Mayıs 2019’da Gazeteciler Cemiyeti ev 
sahipliğinde yeni yaşını kutladı. Resepsi-
yona Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Oruç ile cemiyet üyeleri, TÜSİAV 
Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay, 

Yenimahalle Bele-
diye Başkanı Fethi 
Yaşar, Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nu-
rettin Özdebir, Eski 
Bakan İmren Aykut, 
AK Parti Ankara Mil-
letvekili Barış Aydın, 
Nesibe Aydın Okul-
larının sahibi Nesibe 
Aydın, Genç Girişim 
ve Yönetişim Derneği 
Başkanı Nezih Allıoğ-
lu, Gökyay Vakfı Mü-
tevelli Heyet Başkanı 
Birten Gökyay’ın yanı 

sıra çok sayıda iş insanı ve bürokrat katıldı.
TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak resepsiyon 
kapsamında desteklerinden ötürü Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’e ‘Şükran 
Belgesi’ verdi. Ankara dışında olan Bilgin’in 
belgesini Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu üyesi Ali Oruç aldı. 
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Başkanları kutladık

Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mansur 
Yavaş’ı makamında ziyaret ederek, tebrik etti. 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Man-
sur Yavaş’a yeni dönem çalışmalarında başarılar 
dileyerek, Cemiyet bünyesinde işsiz gazetecile-
rin desteklenmesine yönelik yürütülen Demok-
rasi için Medya Medya için Demokrasi projesi 
hakkında bilgiler verdi. 

Mansur Yavaş da Ankara’ya hizmet etmek için 
çabalayacağını, Beypazarlı ve Ankaralı olmak-
tan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, 
Başkentlilerin nefes alacağı alanları hayata ge-
çirmek için kolları sıvadığını belirtti. 

Türk basınının tarafsız ve objektif olması gerek-
tiğini söyleyen Yavaş, Gazeteciler Cemiyeti’nin 

40 yıllık yayın organı 24 Saat Gazetesi’ni de in-
celedi. 

Ziyarete, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi 
Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Başkan Yar-
dımcılarından Ayhan Aydemir ve Yusuf Kanlı, 
Yönetim Kurulu üyeleri Güray Soysal, Ali Oruç, 
Önder Sürenkök, Ali Şimşek, Olgunay Köse ve 
Nursun Erel katıldı.



85Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Fethi Yaşar
Yenimahalle Belediye Başkanı

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ma-
kamında ziyaret etti. Yaşar’ı yeniden seçilmesi 
nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi 
Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Başkan Yar-
dımcılarından Ertürk Yöndem ve Ayhan Aydemir, 
Mali Sekreter Mustafa Yoldaş, Yönetim Kurulu 
üyeleri Güray Soysal ve Nursun Erel tebrik etti.  

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 
3’üncü kez Yenimahalle Belediye Başkanı se-
çilen Yaşar, ilçede devam eden ve gelecek dö-
nemlerde yapılması planlanan projeler hakkında 
bilgiler verdi. Yaşar, Yenimahalle’nin gelişimi için 
çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini 
söyledi.
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Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, 
Çankaya Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen 
Alper Taşdelen’i makamında ziyaret ederek, teb-
rik etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ikin-
ci kez Çankaya Belediye Başkanlığı’na seçilen 
Taşdelen’e yeni dönem çalışmalarında başarılar 
diledi. Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde 
kurulan Basın Evi’ndeki faaliyetler hakkında ve 
işsiz gazetecilerin desteklenmesi için yine Cemi-
yet tarafından yürütülen Demokrasi için Medya  
/ Medya için Demokrasi Projesine yönelik bilgiler 
paylaştı.

Taşdelen, ilerleyen dönemlerde Basın Evin’de 
düzenlenecek etkinliklere katılmak istediğini 
ifade ederek, Çankaya’ya yakışır projeleri hayata 
geçirmek için çalışmaların hız kesmeden devam 

ettiğini söyledi. Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kırat-

lı, Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Genel Sekreter 

Ümit Gürtuna, Yönetim Kurulu üyeleri Güray Soy-

sal, Ali Şimşek ve Nursun Erel yer aldı.

Başkanları kutladık
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Ramazan Şimşek
Gölbaşı Belediye Başkanı

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, 
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i ma-
kamında ziyaret etti. Görüşmede, Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Yardım-
cılarından Ertürk Yöndem ve Yusuf Kanlı, Mali 

Sekreter Mustafa Yoldaş, Yönetim Kurulu üyeleri 

Güray Soysal, Ali Oruç, Olgunay Köse ve Nursun 

Erel yer aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 

Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Şimşek, Göl-

başı’nın gelişebilmesi için hazırladıkları projeler 

hakkında bilgi vererek, işbirliği yapmaya hazır 

olduklarını söyledi. 
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Konuklarımız…

ATO Başkanı Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Ba-
ran, 6 Ocak 2020 Gazeteciler Cemiyeti’ne bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in yanı sıra, Baş-
kan Yardımcılarından Ayhan Aydemir ile Yusuf 
Kanlı, Mali Sekreter Mustafa Yoldaş, Yönetim 
Kurulu üyeleri Güray Soysal, Ali Şimşek ve Ali 
Oruç bulundu. ATO Başkanı Baran’a bu ziyaret-

te ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Ha-
lil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu üyesi 
Ülkü Karakuş eşlik etti.

Cemiyetimizin tarihçesi ve “Medya için Demok-
rasi/Demokrasi için Medya” projesi hakkında 
bilgi veren Bilgin, ayrıca Taner Dedeoğlu ta-
rafından yazılarak, Gazeteciler Cemiyeti tara-
fından basılan “Şimdi Onlar Manşet” kitabını, 
Baran’a takdim etti. Baran ise, Başkan Bilgin’e 
yağlı boya bir tablo hediye etti.

Büyükelçi Hulusi Kılıç ve 
Gazeteci Zülfikar 
Hüseyinzade

Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan ve Moldova 
eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç ile “Moderator.az 
Haber Portalı”nın başredaktörü Zülfükar Hüse-

yinzade, 4 Aralık 2019 tarihinde Gazeteciler 
Cemiyeti’ne bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 
Ziyarette, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Naz-
mi Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kıratlı ve Mali 
Sekreter Mustafa Yoldaş bulundu. Başkan Bil-
gin, konuklara Cemiyet hakkında bilgi verirken, 
ziyaretçiler de Azerbaycan’daki gazeteciliğin 
güncel durumuna ilişkin konuları dile getirildi.
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Tüm Büro-Sen başkan ve il 
şube başkanları

Tüm-İş Konfederasyonu’na bağlı Tüm Büro-Sen 
Genel Başkanı Halit Önük ve aynı sendikanın 
il şube başkanları 27 Ocak 2020 günü Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’i ziyaret 
etti. Adana, Van, Bitlis, Bingöl, Sinop, Sinop Ay-

rancık, Ankara ve Giresun şube başkanlarının 
yaptığı ziyarette, Cemiyetimiz hakkında bilgi 
veren Başkan Bilgin, Taner Dedeoğlu tarafın-
dan yazılarak,  Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
basılan, “Şimdi Onlar Manşet” isimli  kitabı ko-
nuklarına armağan etti. 

Önük ise çalışmaları hakkında Bilgin’e bilgi ver-
di.

İKİNCİ ZİYARET

Tüm-İş Konfederasyonu’na bağlı Tüm Bü-
ro-Sen, Gazeteciler Cemiyeti’ne ikinci ziyareti-
ni 16 Haziran 2021 günü gerçekleştirdi. Tüm 
Büro-Sen Genel Başkanı Halit Önük ve Disiplin 
Kurulu Başkanı Eser Hasan, Gazeteciler Cemi-
yeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı’yı makamında 
ziyaret ederek, sendikanın taleplerinin yer al-
dığı raporu takdim ettiler.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kı-
ratlı, Yönetim Kurulu üyeleri Güray Soysal ve 
Ali Oruç, Denetim Kurulu üyesi Mustafa Sa-
lihoğlu, Basın Meclisi üyesi Süreyya Oral’ın 
bulunduğu ziyarette, işçi hakları tartışılarak, 
sendikanın taşeron işçilere yönelik kamu ku-

rumları için talep ettiği haklar konuşuldu. Kı-
ratlı, işçi haklarının korunması gerektiğine işa-
ret ederek, “Taşeron işçiler bu toplumda ikinci 
plana atılan grup olarak görüldü, farklarına va-
rıldığında ise sorunlar birikip içinden çıkılamaz 
hale geldi. Türk basını daima ülke sorunlarının 
yanındadır, Gazeteciler Cemiyeti de bu neden-
le ülkenin tüm sorunlarına sahip çıkma zorun-
luluğunu hissediyor” dedi.

Tüm Büro-Sen Genel Başkanı Halit Önük de iş-
çiler konusunda Gazeteciler Cemiyeti’nin ver-
diği basın desteğine teşekkür ederek, işçiler 
arasındaki pozitif ayrımın ortadan kaldırılarak 
yeni bir kamu işçisi statüsünün belirlenmesi 
gerektiğini ifade etti.” 
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Gelecek Partisi heyeti

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler-
den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr 
Selçuk Özdağ ile Başkan Yardımcısı Hakverdi 
Altuğ ile Mehmet Erman 10 Ocak 2021 günü 
“Çalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Ce-
miyeti’nin 75. Kuruluş yılı nedeniyle nezaket 
ziyeretinde bulundu.

Görüşmede konuklara Gazeteciler Cemiyeti’nin 
kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgiler iletil-
di, Türkiye‘de basın ve ifade özgürlüğüne iliş-
kin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

Ziyarette konuklara Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Nazmi Bilgin, Başkah Vekili SavaşKıratlı, 
Mali Sekreter Mustafa Yoldaş, yönetim kurulu 
üyeleri Güray Soysal ve Ali Oruç evsahipliği 
yaptı.

CHP’li Milletvekilleri 
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT (Kamu İk-
tisadi Teşebbüsleri) Komisyonu CHP Grup Söz-
cüsü Atilla Sertel, Zonguldak Milletvekili, Dijital 
Mecmualar Komisyonu ve KİT Üyesi Deniz Ya-
vuzyılmaz, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 
ve İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 
18 Şubat 2021 günü Gazeteciler Cemiyeti’ni 
ziyaret etti. Görüşmede, Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Başkan Yardımcı-
larından Yusuf Kanlı, Mali Sektreter Mustafa 
Yoldaş ile Yönetim Kurulu üyeleri Güray Soysal, 
Ali Oruç ve Nursun Erel yer aldı. Türk medyası-

nın durumunun konuşulduğu ziyarette, Başkan 
Vekili Savaş Kıratlı, cemiyetimizin çalışmaları 
hakkında bilgi vererek, “2020 Yılı Medya İzle-
me Raporu”nu Atilla Sertel’e takdim etti. Kıratlı, 
Gazeteciler Cemiyeti’nin İfade ve Basın Özgür-
lüğü için yeni bir platform kurmak amacıyla 
özgürlük için basın projesinin başlatıldığını bil-
dirdi. Özgürlük için Basın Projesi’nin bir nevi va-
kanüvis görevini üstlendiğini söyledi.

Görüşmenin ardından, Basın Evi’ni ziyaret eden 
milletvekillerine, Gazeteciler Cemiyeti’nin ya-
yımlamış olduğu “UNESCO Kitle İletişim Bil-
dirgeleri” ile “Özgürlük ve Barış Şiirleri”isimli 
kitaplar takdim edildi.  

75
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Konuklarımız ve Ziyaretlerimiz
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Başkan ve üyelerimiz 
Ankara Ticaret Odasında

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 
Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Yönetim Kurulu 
üyesi Güray Soysal ve üyelerimizden Cihat Soy-
sal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel 
Baran’ı 17 Kasım 2018 günü ziyaret etti. Ziya-

rette, Başkan Bilgin Gazeteciler Cemiyeti’nin 
faaliyetlerinden ve yayın organları hakkında 
bilgiler verdi.  

38 yıllık yayın organımız 24 Saat Gazetesi’ni 
inceleyen Başkan Gürsel Baran, Ankara’daki en 
eski kuruluşlarından olan Ankara Ticaret Odası 
ile Gazeteciler Cemiyeti’nin başkentimizin ge-
lişmesi büyük çaba harcadığını söyledi. 

TSYD Ankara Şubesi 
yönetimini kutladık

Gazeteciler Cemiyeti, Mart ayında olağan genel 
kurulunu gerçekleştiren Türkiye Spor Yazarla-
rı Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’ni 24 Mayıs 
2021 günü ziyaret etti. Görüşmede, Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Ve-
kili Savaş Kıratlı, Yönetim Kurulu üyeleri Güray 
Soysal, Ali Şimşek ve Denetim Kurulu Başkanı 
Doğan Bulgun ile TSYD Ankara Şube Başkanı 
Ercan Ata, Genel Sekreter Adem Altan, As Baş-

kanlar Mustafa Büyükışık, Bülent Karadaş, Mali 
İşler Sorumlusu Orhan Kemal Erkılıç ve Yönetim 
Kurulu üyesi Erhan Karadağ yer aldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 
TSYD yeni yönetimini tebrik ederek, hayırlı ol-
sun dileklerinde bulundu. Yeni dönem çalışma-
larında başarılar dileyen Bilgin, TSYD Ankara 
Şube Başkanı Ercan Ata’ya, Cemiyet’in basmış 
olduğu “Türkiye’de Kitle İletişimi’nin Dünü, Bu-
günü ve Yarını” ile Hacı Bayram Veli Üniversite-
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Tayfun Haykır’ın yazdığı “Türk Romanında 
Basın Hayatı” isimli kitapları takdim etti.
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Uluslararası Basın Kartı 
imkânı

Gazeteciler Cemiyeti, geçtiğimiz üç yıl içinde 
sıklaştırdığı uluslararası temasları sonucun-
da ülkemizde gazetecilere Uluslararası Basın 
Kartı verme olanağını elde etti. 1927’den beri 
130’dan fazla ülkede geçerli olan Uluslara-
rası Basın Kartı (IPC), gazetecilik ilkelerine 
ve medya etiğine uygun biçimde profesyo-
nel olarak habercilik yapanlara, Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu’na (IFJ) üye mes-
lek örgütlerinin değerlendirmesiyle veri-
lebiliyor. Artık biz de Gazeteciler Cemiyeti 
Uluslararası Basın Kartı Değerlendirme Ku-
rulu aracılığıyla, Avrupa’dan Afrika’ya, Orta 
Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın 
her yerinde geçerli olan Uluslararası Basın 
Kartı’nı meslektaşlarımızın alabilmesini 
sağlıyoruz.

Uluslararası Basın Kartı için istenen belgeler 
ve başvuru formuna Gazeteciler Cemiyeti in-
ternet sitesinden ulaşılabiliyor. Başvurular her 
ay yapılan GC Uluslararası Basın Kartı Değer-
lendirme Kurulu toplantısında gündeme alınıp, 
en çok 30 gün içinde yanıtlanıyor. Başvuru 
sırasında üyelerimizden mesleki portfolyo ve 
referans mektubu talep edilmiyor. 

Ziyaretlerimiz

Rahmi M. Koç Müzesi

Cemiyet üyelerimiz 19 Aralık 2018 günü, Kale 
Mahallesi’nde yer alan Başkentin sanayii te-
malı ilk ve tek müze olma özelliği taşıyan Rah-
mi M. Koç Müzesi’ni gitti. 2005 yılında hizmete 
açılan, yaklaşık yedi bin metrekarelik bir alanda 
yer alan müzenin iki ana bölümü olan Çengel-
han ve Safranhan Binası cemiyetimiz üyeleri 
tarafından ilgi ile gezildi.

Vehbi Koç’un ticarete atıl-
dığı ilk dükkânının yer al-
dığı Çengelhan’ın restore 
edilmesiyle oluşturulan 
müzenin zemin katında 
makineler, tıp, günlük ya-
şam, Vehbi Koç Dükkânı, 
karayolu ulaşımı yer alıyor. 
Müzenin birinci katında 
raylı ulaşım, oyuncaklar, 
iletişim, bilimsel aletler, 
denizcilik, Ankara & Ata-
türk, Rahmi Koç Galerisi, 
havacılık alanları yer alır-
ken bodrum katta ise halı 

galerisi, tarım ve sergi salonu bölümleri mev-
cut. Müzede en eskisi 1850 yılına ait olan 800 
civarında obje sergileniyor.

Üyelerimiz müzenin ardından yine Kale Mahal-
lesi’nde yer alan ve yıl boyu pek çok sanatsal 
etkinliğe ev sahipliği yapan Emin Antik & Sanat 
Galerisi’nde kısa bir çay molası ile antikaları in-
celeme fırsatı buldu. 
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Gazeteciler Cemiyeti binamızın 
alt katında 450 m² alanda bulu-
nan Medya Sanat Galerisi, geride 
bıraktığımız dönemde de Ankaralı 
sanatseverlere hizmetini sürdür-
dü. Bu dönemin en yakıcı sorunu 
olan Covid-19 salgını nedeniyle 
alışılagelmiş geniş katılımlı etkin-
likler düzenlenemedi ve sanat ga-
lerisi ziyaretçi sayısı sınırlı kaldı. 
Buna karşın Medya Sanat Galerisi 
42 sanatçının 170 eserinin resim 
tutkunlarının beğenisine sunul-
duğu Anneler Günü Sergisi gibi 
karma sergilere ve aralarında Dur-
muş Ali Akça ve Gültekin Serbest 
gibi sanatçıların bulunduğu res-
samların sergilerine ev sahipliği 
yapmayı sürdürdü. Böylece sanat 
galerimiz salgın döneminde kül-
tür ve sanat alanında yaşadığımız 
yoksunluğu bir nebze olsun unut-
turacak şekilde 30 kadar sergide 
yüzlerce sanatseveri ağırladı. 
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Bağımsız yayın çizgimizi 43 yıldır 
sürdürüyoruz

Cemiyetimizin günlük gazetesi 24 Saat, 43 
yıllık bağımsız yayın çizgisini koruyarak ve ha-
ber içeriğini zenginleştirerek okurla buluşmaya 
devam ediyor. Gözbebeğimiz 24 Saat gazetesi 
1978 yılında başladığı yayın hayatında bugün, 
gerek teknik hazırlık gerek baskı aşamasında, 
güncel teknolojik gelişmeleri kullanıyor ve hem 
basılı olarak hem de internet sayfasında elekt-
ronik yayıncılığın olanaklarını değerlendirerek 
okura ulaşıyor.

Siyaset, ekonomi, kültür-sanat, bilim-teknik, 
spor haberleri, yorum ve analiz yazılarıyla Türki-
ye’nin güncel sorunlarına duyarlı okurun haber 
alma ihtiyacını karşılayan 24 Saat, akıllı telefon-
lar ile tabletlere uyumlu ücretsiz yazılımı ile her 
okurun kolayca erişebileceği bir gazete olarak 
öne çıkıyor.

Her gün en az iki sayfa spor haberleri su-
nan, yurdun farklı köşelerinden genç gazeteci-
lerin hazırladığı özel haberlere sayfalarında yer 
veren tek Ankara gazetesi olmasının yanı sıra, 
bu niteliklere sahip tek meslek örgütü yayını 
olma özelliğini de taşıyor. 

24 Saat gazetesi türlü nedenlerle işsiz kal-
mış meslektaşlarımızın haber, yazı ve araştır-
ma üretebilmesi için de önemli bir fırsat konu-
munda. Cemiyetimizin Demokrasi için Medya / 
Medya için Demokrasi projesiyle sağlanan telif 
desteği ile Türkiye’nin neresinde olursa olsun 
meslektaşlarımız, hazırladıkları özel haberleri 
24 Saat gazetesi sayfalarında görme olanağına 
kavuşuyor. Bu şekilde yayımlanan haber sayısı 
10 Eylül 2021 itibariyle 492’ye ulaştı. Mesleğin 
henüz başındaki gazeteciler, deneyimli editörle-
rin elinden geçerek 24 Saat gazetesinde yayım-
lanan özel haberlerini, özgeçmişlerinde kıymetli 
birer referans olarak barındırıyor.

Pek çoğumuz yazdığımız ilk haberlerin yer 
aldığı kupürleri saklarız. İnternet yayıncılığının 
çığ gibi büyüdüğü, basılı gazetelerin kepenk 
kapattığı bugünlerde 24 Saat gazetesi, pek çok 
genç meslektaşımız için ilk haberlerinin basıldığı 
ve sayfaları, kupürleri saklanan bir gazete olma-
sıyla hepimizi gururlandırıyor. 
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Dün söyledik…

Bugün söylüyoruz…

Yarın da susmayacağız…
Suudi Arabistan İstanbul Başkon-
solosluğu’na girdikten sonra kay-

bolan ve öldürüldüğü iddia edilen gazeteci 
Cemal Kaşıkçı olayının üstü kapatılmamalıdır. 

Türkiye hiçbir ülkenin arka bahçesi, hesap-
laşma alanı olamaz. Bu olay detaylıca araş-
tırılmalı, sorumlular hesap vermeli, yasadı-
şılık, cinayet kimsenin yanına kalmamalıdır.  
İster sıradan bir şahıs, isterse gazeteci olsun 
kimsenin yaşam hakkına bir diplomatik mis-
yonda aymazca tecavüz edilmesine, canının 
alınmasına ve hatta cesedinin parçalana-
rak yok edilmesine Türkiye seyirci kalamaz. 
Olayla ilgili iddialar çok vahim ve önceden 
planlanmış bir yok ediş programının uygu-
landığı intibaını vermektedir..

11 Ekim 2018

Kamuoyunu aydınlatma görevini 
yerine getirmeye çalışan gazeteci-
lerin soru sormalarının, gelişmeleri 

şüpheyle karşılayıp araştırmalarının, mes-
leklerinin gereğidir, bu görevlerini yerine ge-
tiren, gazetecilere saygı duyulması gerekir.

Bir konsoloslukta yabancı bir gazetecinin 
katledildiği iddiaları veya ithal edilen etler-

le ilgili ihalenin, etler ülkeye geldikten sonra 
yapıldığı suçlamaları ile ilgili soru sormak, 
kamuoyunun bu ve benzeri konularla ilgili 
bilgi sahibi olmasını sağlamak gazetecinin 
görevidir. Gazetecilerin, yöneticilerin, ba-
kanlık sözcülerinin veya habere söz konusu 
işletme idarecilerinin tehdit ve aşağılayıcı 
hareketlerine maruz kalmaları üzüntü verici-
dir, ne akreditasyon uygulamasıyla, ne gaze-
tecilere parmak sallayarak, ne sorularından 
kaçarak, ne de galiz ifadelerde bulunarak 
toplumun aydınlatılamayacağını hatırlatmak 
isteriz.

Gazetecinin eğer yasa dışı, kural dışı veya 
halk sağlığını ve çıkarını ilgilendiren bir konu 
ile ilgili sorularını ‘ıvır zıvır işler’ ya da ‘mas-
karalık olarak tanımlamak yakışıksızdır.

19 Ekim 2018

Bir televizyon kanalı muhabirinin 
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
soru sormasını engellemek ama-

cıyla bakan danışmanı tarafından salon dışı-
na çıkartılmasını “Açık bir sansür vakası” ola-
rak tanımlıyor ve kınıyoruz. Kamuyu önemli 
bir durum, gelişme ya da iddia hakkında bil-

75

1946

.YIL



75

1946

.YIL

96 Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

gilendirmek maksadıyla haber yapmak, soru 
sormak dışında bir çabası olmayan gazetecile-
rin dışlanması, basın toplantılarından atılması 
veya ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi, bakan 
danışmanlarının yetkisi ve yeterlilikleri dâ-
hilinde işler değildir. Gazetecilik suç değildir. 
Türkiye’nin en eski gazeteciler örgütü olarak 
yaşanılan acı gelişmeleri yakışıksız ve kabul 
edilemez olarak görüyoruz.

26 Ekim 2018

Afaki suçlamalar, para cezaları ve 
hatta hapse atılarak Türk basınının 
korkutulup, bezdirilmesi mümkün 

olamayacak, Türk basını her şartta gerçeğe 
ayna tutma görevine devam edecektir.

Bir soruşturma kapsamında Sözcü gazetesinin 
yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun 
da aralarında bulunduğu beş gazeteci hak-
kında, “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgü-
te yardım etmek” gibi ne olduğu müphem bir 
zanla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame 
düzenlenmiştir. Gazeteciler elbette ki yargıla-
ma dokunulmazlığına sahip değillerdir. Ancak, 
ne olduğu belli olmayan iddialar, ithamlar ve 
önyargılar kabul edilemez.

“Türkiye’nin milli politikalarına aykırı, eleştiri 
sınırlarını aşan yorumlar” yapıldığı iddiasıyla 
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun Tele1 tele-
vizyonuna yaptırım uygulama kararı almasını 
da üzüntü ve endişe ile karşılıyoruz. İfade ve 
basın özgürlüğüne, eleştiri hakkına saygı gös-
termek demokratik yönetimin bir gereğidir.

11 Aralık 2018

Türkiye’nin önde gelen tiyatro sa-
natçılarından Metin Akpınar ve Müj-
dat Gezen’in katıldıkları bir program-

da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
yönelik kullandıkları iddia edilen cümleler 
nedeniyle mevcutlu olarak ifadelerinin alınıp 
tedbirli olarak salıverilmelerini demokrasi ve 
ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan bir gelişme 
olarak değerlendiriyoruz. Her iki sanatçının 
mahkeme tarafından iddialardan aklanması 
dileğimizdir. Tabii ki kimse Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanını tehdit veya aşağılama 

hakkına sahip olamaz. Ancak demokrasi tanı-
mı yapılması da suç teşkil etmemelidir.

Bugüne kadar görülmemiş bir hızla hem Halk 
TV’de yayınlanan Halk Arenası programına 
toplam sekiz program yayın durdurma, hem 
de ana haberleri sunan Fatih Portakal’ın söz-
leri nedeniyle de Fox TV ana habere üç gün 
yayın durdurma ve para cezası veren RTÜK’ün 
adeta “bedel ödetme kurumu” gibi çalıştığını 
ve tamamen siyasallaştığını göstermektedir.

27 Aralık 2018

Gazeteciler Cemiyeti’nin 73’ncü ku-
ruluş yıl dönümü ve Çalışan Gaze-
teciler Günü’nde ülkemizin çok zor 

günlerden geçmekte olduğunu biliyor, ancak 
zorlukların ortak gayret ve birlik içerisinde 
aşılacağından emin olduğumuzu ifade ediyo-
ruz..

Sadece son birkaç yılda bini aşkın gazeteci-
teröre karşı operasyonlarda kapatılan medya 
kuruluşları, medya kuruluşların el değiştirme-
si, yeniden yapılanma ya da küçülme neden-
leriyle işsiz kaldı, bu koşullarda “Çalışan Ga-
zeteciler Günü kutlaması maalesef mümkün 
olamamaktadır. Ancak bugün aynı zamanda 
Cemiyetimizin 73’ncü kuruluş yıldönümüdür. 
Geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi, Gaze-
teciler Cemiyeti, artan işsiz gazeteci sayısı, 
daralan özgürlük ortamı ve hapisteki gazete-
cilere rağmen ne özgür basın davasından ne 
de hür ve müreffeh Türkiye talebinden vaz 
geçilmemesi gerektiği görüşünde ve kararlılı-
ğındadır. Her şeye rağmen yılmadık, yılmaya-
cağız, basın özgürlüğü talebimizden geri adım 
atmayacağız. 

Bugün saygı ile anıları önünde eğildiğimiz Me-
tin Toker, Cüneyt Arcayürek ve Beyhan Cenkçi 
gibi ifade ve basın özgürlüğü uğraşı veren Ce-
miyet başkanlarımız,  her koşulda özgür basın 
ilkesinden ödün vermeyen gazeteci meslek-
taşımız ve üyelerimizle gurur duymaktayız.

10 Ocak 2019

Atatürk’ün emriyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kuruluşundan 17 
gün önce Türk Kurtuluş Savaşı’nı 

dünyaya doğru şekilde aktarmak ve Türki-
ye’nin sesini duyurmak amacıyla kurulan Ana-
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dolu Ajansı’nın görevini yerine getirmediğini 
görmekten büyük üzüntü duyuyoruz.

Ajans, 31 Mart yerel seçimlerinin üstünden 
bir haftayı aşkın bir süre geçmiş olmasına 
rağmen Yüksek Seçim Kurulu’nun verileri dı-
şında hangi kaynaktan seçim verisi aldığını, 
niye iktidarın aleyhindeki sonuçlarını ver-
mekte saatlerce imtina ettiğini tatmin edici 
bir şekilde kamuoyu ile paylaşması gerekti-
ğini düşünüyoruz.

AA’nın planlı bir şekilde muhalefetin başarıla-
rını aktarmama, ya da dezenformasyon yap-
ma gibi bir çalışma içerisinde olmasını kabul 
edemeyiz, ajansın seçim sonuçlarını kolluk 
kuvvetleri aracılığıyla topladığı iddialarını da 
“doğruysa vahim, yanlışsa da bu büyük ku-
ruma bühtan” olacağını ifade etmek isteriz.

9 Nisan 2019

Bir şehit cenazesinde ülkenin ana 
muhalefet partisi başkanının linç 
edilmeye çalışılmasının demokrasi-

ye yakışmayan utanç verici bir durum oldu-
ğunu söylemeliyiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na, Ankara’nın Çubuk ilçesinde 
şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı’nın 
cenaze namazının ardından bir grup tarafın-
dan yapılan saldırıyı “alçakça” olarak tanım-
lıyor emniyet güçlerinin ve yargının olayı 
aydınlatmasını, sorumluların en ciddi şekilde 
cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Bu menfur olaya rağmen Türkiye Kurtuluş 
Savaşı içerisinde açılan ve savaşı yöneten 
Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümünü 
Gazeteciler Cemiyeti üyeleri olarak büyük 
bir coşku ile kutluyoruz. Demokrasi ve hürri-
yet meşalesi cehaletin üstesinden elbette ki 
her zaman gelecektir. Aydınlanmanın bir kez 
daha önemini sergileyen, bağnazlığın ne acı 
sonuçlar doğuracağını hatırlatan bu acı vesi-
leyle de olsa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı kutlu olsun diye haykırmak istiyoruz.

22 Nisan 2019

Kamu kuruluşlarında yıllarca emek 
veren personelin “ihtiyaç fazlası” 
denilerek Devlet Personel Başkan-

lığı’nda “havuza” alınması ama başka kamu 
birimlerinden bu kuruluşlara personel kaydı-
rılması ciddi bir kadrolaşma çabası olduğunu 
gösteriyor.

Yıl başından önce dağıtılan Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü’nden 170’e yakın kamu çalışanı-
nın başka kamu kurumlarında uzmanlıkları ve 
geçmiş çalışmalarıyla alakasız görevlere ata-
narak mağdur edildiklerini biliyoruz, şimdi de 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan 
169 arkadaşımız ‘ihtiyaç fazlası’ olarak gö-
rülüp Devlet Personel Başkanlığı havuzuna 
alındılar. Birkaç ay içerisinde başka görevlere 
getirilecekleri, özlük haklarının korunacağı 
söyleniyor. Bu arkadaşlarımız basın emekçi-
leridir. Görevlendirilecekleri kurumlarda uy-
gun görevlere getirilmeleri beklentimizdir.

17 Mayıs 2019

“Basın Özgürlüğü Günü” olarak da 
anılan 24 Temmuz Basın Bayra-

mı’nın bu yıl da kutlanmasını mümkün gör-
müyoruz. Günümüzde sansürün ve oto-san-
sürün, gazetecilerin hapis, işsizlik patronaj 
veya siyasi baskılarla bezdirilmesinin boyut-
larından endişe duyuyoruz.

Basının hali içler acısı. Bugün kimlere, nasıl 
ve hangi kriterlere göre verildiği pek de bel-
li olmayan alacalı bulacalı bir basın kartımız 
var. Atatürk’ün Türkiye’nin sesini duyurmak 
maksadıyla ve özel statüde kurulan Anado-
lu Ajansı Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmaya 
çalışılıyor. Altı aydır genel kurulunu toplaya-
mayan Basın İlan Kurumu’muz var. Çıkartılan 
yasalar ve KHK’larla öldürülmeye çalışılan bir 
yerel basınımız var. Hapiste ve hapse gire-
cek gazeteciler ile dünya lideriyiz. Sansürde 
ve oto-sansürde çağ atlamış durumdayız. Bu 
şartlarda sansürün ilk kez kaldırılışının yıl dö-
nümü, basın özgürlüğü günü veya adına ne 
dersek diyelim herhangi bir başka gün kutla-
nabilir mi?

23 Temmuz 2019
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Jandarma Genel Komutanlığı’nın is-
teği üzerine, aralarında haber por-
tallarının da bulunduğu 136 inter-

net sitesi ve sosyal medya hesabı için erişim 
engeli kararı verilmesini ifade özgürlüğüne 
yapılmış ciddi bir saldırı olarak nitelendiriyo-
ruz. Sansürün her türlüsüne karşı olduğumu-
zu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Tek bir mahkeme kararıyla, bir askeri komu-
tanlığın talebiyle, hiçbir açıklama ya da ge-
rekçe göstermeye gerek bile duyulmadan, 
askeri dönemlerde görülen bir yasaklı listesi 
yayınlamak yakışıksız olmuştur.

07 Ağustos 2019

Kuzey Suriye’de devam etmek-
te olan Barış Pınarı Harekâtı’nın 
Türkiye’nin ulusal güvenliğinin bir 

gereği olduğunu ve ulusun güvenliği ve be-
kasının her türlü değerlendirmenin üzerinde 
olduğunu, Türk ulusuna tehdit ve şantaj ile 
boyun eğdirilmesinin mümkün olamayacağı-
nın bilinmesini istiyoruz.

Kimse Türkiye’yi aşağılamaya, Türk güvenli-
ğini hangi sebeple olursa olsun görmezden 
gelmeye, hele müttefik adı altında düşmanca 
davranmaya teşebbüs etmemelidir. Bu millet 
dostunun da düşmanının da mert olmasını is-
ter. Hem ‘Müttefikiz’ hatta ‘Stratejik ortağız’ 
deyip hem de ambargo kararları almak, yaptı-
rım uygulamaya kalkmak bırakın müttefikliği, 
dostça değildir.

17 Ekim 2019

Hürriyet gazetesinde son günlerde 
yaşanan büyük tenkisatın endişe 
ve üzüntü verici olduğunu söyle-

mek isteriz.

“Yönetim Kurulu’nun işletmesel kararı” gibi 
ne olduğu anlaşılmayan bir açıklama ile çok 
sayıda gazetecinin işlerine son verilmesinin 
medya sahipliği sıkıntısını yeni bir boyuta ta-
şıdığının bir göstergesidir:

Gazetecilerin evlerine gönderilen tebligatla 
veya kurumsal elektronik posta hesaplarının 
kapatılması yoluyla işten çıkarılmalarının ya-
kışıksız oluşu bir yana, daha da vahimi, Hür-
riyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni 

görevini görevini yürüten dostumuz Vahap 
Munyar ve gazete şeflerinin bu yaşananlar-
dan hiç haberdar edilmedikleri gibi bir tutum-
la da karşı karşıyayız. Bu hoyrat davranış en 
az gazetecilerin iş akitlerinin sona erdirilme-
si kadar yanlış ve kabul edilemez bir uygula-
madır.

31 Ekim 2019

Hürriyet Gazetesi’nde Türkiye Ga-
zeteciler Sendikası’na üye olan 45 
gazetecinin işten atılması kaygı 

vericidir. Türkiye’de medya sektörü içinde 
uzun yıllardır unutturulan sendika fikrinin 
yeniden filizlenmesi basın özgürlüğü mü-
cadelesine de demokrasiye de ciddi katkılar 
sunacaktır. Tıpkı gazetecilik suç değildir de-
diğimiz gibi sendikalı olmak da suç değildir.

Hürriyet Gazetesi’nde geçtiğimiz ay sonu ya-
şanan işten atmalar anayasanın çiğnenmesi 
anlamına gelmektedir. Tek ortak noktaları 
TGS üyesi olmaları olan 45 kişinin evlerine 
giden tebligatla işten atılmaları sendikal 
hakları çiğnemekten başka bir şey değildir.

08 Kasım 2019

Yasama organları kendilerini tarih-
çilerin yerine koyamaz koymamalı-
dır. Amerika Birleşik Devletleri Se-

natosu’nda kabul edilen “Ermeni Soykırımı” 
kararını kınıyoruz. Temsilciler Meclisi’nden 
sonra senatonun da tarihi gerçekleri saptı-
rarak Türkiye üzerinde siyasi baskı kurmak 
maksadıyla Türk ulusuna çok büyük hakaret 
etmesinin kabul edilemeyeceği bilinmelidir.

O dönemde Türkiye topraklarında yaşanmak-
ta olan çökmekte olan imparatorluğun yöne-
tim yetersizliğinin, oluşan iç savaş benzeri 
durumdan istifade etmeye çalışarak ortaya 
çıkan çete hareketlerinin ve bunların doğur-
duğu güvensizlik ortamının Anadolu’da tüm 
halkların ciddi acılar yaşamasına sebep ol-
duğunu hatırlatırız. Gelinen noktada kınama 
veya “kabul etmiyoruz, yok hükmündedir” 
açıklamalarının yeterli olmayacağı gerçektir, 
Türk hükümetinin ABD ile ilişkileri ciddi şe-
kilde masaya koyup Türk ulusunun onuruna 
uygun ve uygulanabilir karşı adımlar atılma-
sının şart olduğunu söylüyoruz.

14 Aralık 2019
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Aralarında Emin Çölaşan, Necati 
Doğru ve Genel Yayın Yönetmeni 
Metin Yılmaz’ın da olduğu Sözcü 

gazetesi davasında verilen mahkumiyet ka-
rarlarının “vicdanları sızlattığını” söylemeli-
yiz.

Gazetecilik suç olamaz. İyi gazetecilik hiç 
suç olamaz. Gazeteciler kamu adına konu-
lara aydınlık getirme görevlerini gelişmeleri 
sorgulayarak, perde gerisini araştırarak, ilgili 
şahıs ve kurumlara soru sorarak, yanıt alarak 
yaparlar. Mesleğin gereği olarak gazeteciler 
herkesle görüşür. Gazeteci, ne savcıdır, ne 
yargıç ne de polis. Vazifesi olaylara ışık tut-
maktır ve o maksatla haberin tüm taraflarıyla 
temas ederek, şüpheci bir yaklaşımla konu-
lara kamuoyu adına açıklık getirip kamunun 
anayasal bilgilenme hakkına hizmet ederler.

Gazeteciler Cemiyeti her zaman gazetecile-
rin cezasızlık gibi bir talebinin olmadığını an-
cak haber peşinde mesleğin gereğinin yerine 
getirilmesini de suç olarak kabul edilemeye-
ceğini savunmaktadır, “Gazetecilik suç değil-
dir. Mesleğini yaptığı için gazeteciye suçlu 
muamelesi yapılamaz.”

27 Aralık 2019

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan-
lığı’nın hafta içerisinde henüz tur-
kuaz renkli basın kartı vermediği 

basın mensupları tarafından kullanılmakta 
olan sarı renkli basın kartlarını tümüyle iptal 
etmesiyle yüzlerce gazeteciyi mağdur edil-
miştir..

Turkuaz kart almak üzere yenileme baş-
vurusu yapmış ve bir nedenle yeni kart-
ları verilmeyip bekletilen gazeteciler için 
e-devlet sisteminde “kullanımda” olan sarı 
basın kartlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’nın aldığı bir kararla tümden ip-
tal edilmesini “çok kötü bir sürpriz” olarak 
nitelendiriyoruz, “Bir devlet memuru kimin 
basın mensubu olup olamayacağına karar 
veremez.”

Şüphesiz ki kimin gazeteci olduğuna adı, ma-
kamı ne olursa olsun bir memur değil, sadece 
gazeteciler karar verebilir. Yaratılan ve sağ-
lıklı olmayan mevcut Basın Kartları Komisyon 
ve genelge sona erdirilmeli, en azından eski 

sisteme dönülmeli ya da yapılan yanlış tüm-
den düzeltilerek basın örgütleri basın kartı 
verilmesi konusunda dünyanın birçok mede-
ni ve demokrat ülkesinde olduğu gibi yetki-
lendirilmelidir.

24 Ocak 2020

Gazetecilerin yıpranma hakkının 
başlamasında basın kartı sahibi ol-
maları şartının aranmasının Anaya-

sa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilme-
sini “Yüksek mahkeme keyfiliğe karşı çıktı” 
düşüncesiyle değerlendiriyoruz.

Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün lağvedil-
mesi sonrasında oluşan Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı’na bağlı bir alt birim ha-
line getirilen ve gazetecilerin gerçek tem-
silcisi olan örgütlerin dışlanarak oluşturulan 
Basın Kartları Komisyonu’nun basın kartları 
konusundaki icraatının ciddi sıkıntılar içerdi-
ğini kaydetmeliyiz, yüzlerce meslektaşımızın 
basın kartları yenilenmediği gibi, yüzlerce 
genç gazetecinin başvurusu da birkaç dev-
let memurunun onların gazeteci sayılıp sa-
yılmayacağı değerlendirilmesine bırakılmış 
durumdadır. 

14 Şubat 2020

Radyo Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) tarafından Halk Tv ve Te-
le1’e verilen cezaları normal karşı-

lamamız sözkonusu olamaz, medya kuruluş-
larını ayrıştırmak, hedef göstermek kimsenin 
vazifesi olmamalıdır.

Türkiye’nin ve dünyanın Koronavirüs (CO-
VID-19) pandemi ile çok önemli bir sınavdan 
geçtiği dönemde birlik, ahenk ve karşılıklı 
saygıya büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bir devlet 
kurumunun başkanının muhalif kanalları sus-
turmak, baskı altına almak ötekileştirmek, 
gibi davranışları hiçbir amaca hizmet etme-
yecek.

Gazeteciler hata yapabilir, ancak sanki ‘bir 
hata yapılsa da cezayı versek’ mantalitesiyle 
pusuya yatmak Radyo Televizyon Üst Kuru-
lu’na da, o kurulun başkanına da yakışmaz.

26 Mart 2020
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Uluslararası sözleşmeler savaş du-
rumunda bile gazetecilere ve sağ-
lık görevlilerine özel bir statü ver-

mekte, korunmalarını emretmektedir. Ülkeler 
arasındaki gerginlikler medya mensuplarına 
yönelik şiddeti veya devlet baskısını mazur 
gösteremez. Sputnik Türkiye personeline 
yönelik bazı gruplarca saldırıları ve müşteki 
durumundayken gözaltına alınarak mağdur 
edilmelerini hem yakışıksız hem de çok teh-
likeli gelişmeler olarak görüyor ve arkadaş-
larımızın derhal serbest bırakılmalarını talep 
ediyoruz.

01 Mart 2020

Son günlerde yayınladıkları bir 
haberde Libya’da şehit düşen bir 

istihbarat görevlisinin adını ifşa ettikleri ne-
deniyle veya hükümete eleştirel yaklaşan 
bazı medya mensuplarının şiddet gördüğü, 
gözaltına alındıkları, tutuklandıkları haberleri 
gündemimizi meşgul etmektedir, Türkiye’nin 
tek sesli olmasını kimse istememelidir. İnsan 
hayatı en önemli değerdir. Gazeteciler, her 
ne sebeple olursa olsun hayatlarını bu ülke 
veya bu ülkenin çıkarlarını savunma maksa-
dıyla heba eden kahramanların her türlü say-
gıyı ve takdiri görmelerini istemektedir. Ses-
siz, sedasız cenazeleri kaldırılıyor, sanki hiç 
öyle bir kayıp yaşanmamış gibi davranılması 
bekleniyor ise, insanımız bunu kabul etmez.

Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser ve 
diğer arkadaşlarımızın adli kontrolle serbest 
bırakılmaları memnuniyet verici gibi görün-
se de, haber yazmak suç değildir, haberciler 
de haber yazdıkları için yargılanmamalıdırlar, 
Barış Yarkadaş, Barış Terkoğlu ve Hülya Kı-
lınç’ın tutuklanmalarını ve Oda TV’ye erişim 
engeli uygulanmasını “kabul edilemez uygu-
lamalar” olarak değerlendiriyoruz.

07 Mart 2020

Korona Virüs (COVID-19) pandemi-
si döneminde de medyaya ve med-
ya özgürlüğüne yönelik saldırılar 

devam ediyor.

Susan, susturulan bir basın sorunların çözüm 
yöntemi değildir. Konuşan Türkiye, çok sesli 

basın bu ülkenin, halkımızın ve demokrasinin 
hayati konularıdır.

Yaşanan dönemi Tekâlif-i Milliye dönemiyle 
karşılaştırarak eleştirisini dile getiren gaze-
teci Fatih Portakal hakkında Cumhurbaşka-
nı’nın suç duyurusunda bulunması, gazeteci 
Hakan Aygün’ün sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle önce göz altında alınıp ardından 
tutuklanmasını demokrasi adına kaygı verici 
buluyoruz. Ayrıca,Yeniçağ  Gazetesi yazarı 
Murat Ağırel, Oda TV emekçileri Barış Terkoğ-
lu ve Barış Pehlivan’ın tutukluluğu da hem 
basın özgürlüğünün kısıtlanmasına örnektir 
hem de COVID-19 döneminde cezaevlerinin 
risk oluşturan koşullarını meydana sermiştir.

07 Nisan 2020

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
gruplarının ortak hazırladığı infaz 

düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşma-
sını “Gazetecilik mahkum, cürüm işleyenler 
serbest” cümlesiyle nitelendirebiliriz.

Yasa değişiklik teklifinin görüşülmesi sıra-
sında da Gazeteciler Cemiyeti olarak yap-
tığımız  değerlendirmede mevcut haliyle 
yasalaşması halinde bu durumun “eşitlik” 
ilkesi açısından ciddi anayasa ihlali olacağı 
uyarısında bulunmuştuk, şimdi gerek eşitlik 
ilkesi gerekse anayasada çok önemli bir hak 
olarak altı çizilen ifade ve basın özgürlüğü-
nün korunması açısından bu yasanın iptali 
istenmelidir.

Bizlerin dediklerine iktidar belki değer ver-
memekte kararlı, ancak en azından Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne kulak vermeli, 
gazetecinin, yazarın, siyasetçinin eline silah 
almayan kişilerin sırf yazdıkları nedeniyle 
terörist olarak yaftalamaya son vermelidir. 
Gazetecinin terörist olarak yaftalamasını, 
gazeteciliğin suç olarak görülmesini kabul 
etmemiz mümkün olamaz.

14 Nisan 2020

Gazeteciler Cemiyeti Radyo Tele-
vizyon Üst Kurulu’nun TELE 1, Fox 
TV ve Halk TV’ye verdiği cezaları 
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“susturma operasyonu” olarak nitelendiriyor 
ve kınıyor.

Devlet yönetimindekilerin eleştirilmekten, 
haberden, soru sorulmasından korkmamaları 
gerekir. Eleştiriyi, haberi cezalandırarak en-
gellemeye çalışmak mümkün değil.

Medya halkın anayasa tarafından güvenceye 
alınan haber alma hakkını yerine getirmeye 
çalışmaktadır, gazeteciyi siyasi bir iktidarın, 
partinin, ideolojinin uzantısı gibi görmek, 
öyle olmayanları da yok etmeye çalışmak 
boşuna bir gayrettir, her devirde baş eğme-
yecek, mesleğini onurla yürütmeye çalışacak 
gazeteciler olacaktır. Gazetecileri susturmak 
hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.

17 Nisan 2020

Cumhuriyet Gazetesi’nde 14 Ni-
san’da yayınlanan “Boğaz’da kaçak 

var” başlıklı haber nedeniyle Basın İlan Kuru-
mu tarafından gazeteye 35 gün ilan kesme 
cezası verilmesini kınıyoruz. Devlet gücü ve 
kurumlarının üst düzey kamu görevlilerinin 
hasım gördüklerine karşı intikam aracı olarak 
kullanmamaları gerekir.

35 günlük ilan kesme cezasının bir rekor ol-
duğu kadar büyük bir acımasızlık örneği oldu-
ğunu vurguluyoruz. Cumhurbaşkanı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta va-
kıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine 
ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) ekiplerince yıkılmasına ilişkin haberin 
intikamını almak için saraydaki gücünü kul-
landığının “esef verici şekilde açık” olduğunu 
söylemeliyiz..

22 Mayıs 2020

Gazeteciler Cemiyeti olarak savcı-
lığa çağrılarak ifadesi alınabilecek 
gazeteciler İsmail Dükel ve Müyes-

ser Yıldız’ın gözaltına alınmasını kınıyoruz. 
Arkadaşlarımızın kısa sürede salıverilmele-
rini ve eğer haklarında gerçekten ciddi bir 
iddia varsa tutuksuz yargılanmalarını talep 
ediyoruz.

Gözaltına alınan gazetecilerden İsmail Dü-
kel’in Türk medyasında saygın bir yeri ol-

duğunu, halen de TELE 1 kanalının Ankara 
temsilcisi olduğunu hatırlatmalıyız, “Arkada-
şımıza ‘Gel ifade ver’ dense idi, gelmeyecek 
mi idi ki gözaltına alınıyor, dört gün gözal-
tında kalacağı ilan ediliyor? Dükel savcılığa 
çağrılsa gitmeyecek miymiş ki sabahın erken 
saatinde evinden alınıyor.

Dükel gibi Türk medyasında yıllarca emek 
vererek saygın bir yer kazanan Müyesser Yıl-
dız’ın da halen Oda TV’nin Ankara Haber Mü-
dürü olduğunu hatırlatmak isteriz, bir dönem 
Ergenekon kumpası sırasında acı çektirilen 
bu arkadaşımız da şimdi siyasal ve askeri 
casusluk iddiasıyla gözaltına alınmış. Sanki 
birileri yine bir korku hikâyesi yazıyor bir yer-
lerde. Korkmuyoruz, yılmayacağız.

08 Haziran 2020

Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi 
ve Gazeteciler Cemiyeti üyesi Say-
gı Öztürk’ün İçişleri Bakanı Süley-

man Soylu’nun arzu etmediği bir konuda, sa-
yın bakanın takdir ettiği bir kişiyle ilgili, ona 
göre kabul edilemeyecek bir üslupla haberi 
yazmış olmasından dolayı, gazeteci arkada-
şımız hakkında ‘namussuz’ ifadesinin kulla-
nılması çok yakışıksız bir gelişme olmuştur.

Gazetecilerin herhangi bir merciden üslup 
onayı alarak haberlerini yazmaları bekle-
nemeyeceği gibi, kimin namuslu kimin na-
mussuz olduğuna karar vermenin siyasi bir 
görevlinin yetkisi dâhilinde olmasının kabul 
edilemeyeceğini vurgulamak isteriz.

Saygı Öztürk arkadaşımız çok uzun yıllardır 
yazdığı haberler, araştırma yazıları ve onca 
kitapla bu ülkeye büyük hizmetler vermiş,-
saygın bir gazeteci dostumuz ve meslekta-
şımızdır. Sayın bakanın bir şekilde sürçülisan 
ettiğini düşünürken, kullandığı yakışıksız 
sözlere karşı çıkanları da namussuz olarak 
addedeceği ifadesini kullanması o mevkide 
görev yapan bir siyasetçi için ziyadesiyle 
üzücü ve yakışıksız olmuştur, Sayın bakanın 
kullandığı ifadelerin sadece medya mensup-
ları arasında değil, Saygı Öztürk arkadaşı-
mızın okurları arasında da infial yarattığını 
görmesini ve düzeltici adımlar atmasını bek-
liyoruz.

19 Haziran 2020
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Çeşitli illerden gelen baro baş-
kanlarına Ankara girişinde abluka 
uygulanmasını ve gazetecilerin 

gelişmeleri izlemesine İçişleri Bakanlığı ve 
Valilik talimatıyla engel olunmaya çalışılma-
sını “Türkiye’ye yakışmayan görüntüler” ola-
rak kınıyoruz.

Gazetecilerin ayrı bir barikat içerisine alınma 
çabası, canlı yayınlara müdahale edilmesi, 
görevini yapmakta olan gazetecilere en-
gellemeler yapılması ve son olarak görüntü 
almalarını araç barikatıyla engellenmesinin 
üzücü ve hoş olmayan bir Türkiye imajını çiz-
diğini vurguluyoruz.

23 Haziran 2020

1946’da alınan bir kararla 1908’de  
2’nci Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte 
Türk basınından sansürün ilk kez 

“Basın Bayramı” olarak kutlanması kararlaş-
tırıldı. Bugün maalesef hapiste 90’dan fazla 
gazetecinin tutuklu veya hükümlü olarak bu-
lunduğu, sansür, oto sansürün sıradanlaştığı, 
yaratılan korku atmosferiyle, işinden ayrılan 
veya ayrılma zorunda bırakılan çok sayıda 
işsiz gazetecisiyle, erişim yasaklarıyla, ka-
rartılan ekranları ile Türkiye basın bayramını 
kutlayamamaktayız.

Medyadaki sorunların basın çalışanları ile 
yürütme ve yasama arasındaki işbirliği ve 
diyalogla çözülmesinin en doğru yol ola-
cağının bilincindeyiz, ben dedim oldu anla-
yışıyla veya ülkenin en büyük medya sivil 
toplum kuruluşlarını, sendikaları dışlayarak, 
‘sen, ben, bizim oğlan’ anlayışıyla çalıştaylar 
düzenlemek sorunlara çare değil, ilave prob-
lemler yaratacaktır. 

Hep söylemekte, hatırlatmaktayız. Gazeteci-
nin eğrisi, doğrusu, candaşı, yandaşı olmaz. 
Gazeteci haber yazar. Doğrudan yana olur. 
Ne ideolojinin, ne de bir siyasi partinin ya da 
güç odağının kalemşoru olmaz. Her zaman 
haberden, doğrudan yana olur, olmalıdır.

24 Temmuz hem Türkiye tarihi hem de Türk 
halkının refahı ve geleceği için çok önemli 
bir olayın da yıldönümüdür, “24 Temmuz ba-
ğımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi 
olan Lozan Antlaşmasının yıl dönümüdür. 24 
Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaş-

masıyla toprağıyla ve milletiyle bölünmez bir 
bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslara-
rası camiada onurlu yerini almıştır. Ülkemizin 
birliği, beraberliği ve demokrasimizin sağlam 
temeller üzerinde ilerleyebilmesi hürriyet or-
tamı, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü 
ve herkesin hukuk önünde eşitliği birbirin-
den ayrılmayacak önemde değerlerdir. Bu 
değerlere sahip çıkmak bugün her zaman-
kinden daha anlamlı ve önemlidir.

23 Temmuz 2020

Siyasetçilere ve gazetecilere yöne-
lik yaşanan şiddet eylemlerinin Tür-

kiye’nin içerisine yuvarlandığı siyasi üslup 
sorununun ve kutuplaşmanın ürünüdür.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sel-
çuk Özdağ’ın evi önünde aracına bineceği sı-
rada saldırıyı uğraması, ardından da Yeniçağ 
Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Gazeteciler 
Cemiyeti üyesi Orhan Uğurluoğlu’na da evi-
nin önünde saldırılmasını kaygıyla karşılıyo-
ruz.

Her türlü şiddetin kime yönelirse yönelsin 
telin edilmesi gerektiğini vurguluyor, Gele-
cek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk 
Özdağ’a ve üyemiz, meslektaşımız, Yeniçağ 
Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğurlu-
oğlu’na yönelik şiddet saldırılarından endişe 
duyuyoruz. Bu saldırıları gerçekleştirenler 
hakkında her türlü gerekli yasal yaptırımla-
rın uygulanmasını bekliyor olacağız. Bu gibi 
saldırılar gergin siyasi atmosfer ve toplumsal 
kamplaşmaya yol açan siyasi üslubun sonu-
cudur.

15 Ocak 2021

Kurucusu Cavit Çağlar’ın muhalif 
yayın politikası nedeniyle “rahat-

sızlık duyduğunu” açıklayarak yayınını dur-
durduğu Olay TV’nin kapanma kararı almasını 
“üzücü” ve “Türk basını üzerindeki siyasi bas-
kının göstergesi” olduğunu ifade ediyoruz. 
Olay TV süreci, maalesef iktidarca medyaya 
yönelik izlenen politikalar nedeniyle yine 
gazetecilik mesleği ve gazeteciler aleyhine 
sonuçlanmıştır.
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Olay TV’nin “ana akım medya kuruluşu” olma 
hedefiyle yola çıktığını ancak 28 günlük de-
neme yayınında muhalif değil dengeli yayın 
tercih etmesinin dahi iktidarı rahatsız ettiği-
ni söylemeliyiz, Olay TV adı altında habercilik 
yapmalarına fırsat tanınmayan meslektaşla-
rımız açısından alternatif arayışı da olumsuz 
sonuçlanmıştır.

Sözcü TV’nin de kuruluşunun engellendiğini 
de unutmadık, maalesef Olay TV’nin de ya-
şamasına izin vermemiştir. Ne yazık ki halkın 
haber alma hakkı için görev yapmak üzere 
Olay TV kadrosuna umutlarla katılmış mes-
lektaşlarımız bugün işsiz kalmıştır.

15 Şubat 2021

Gazeteciliğin haber toplama ve 
yayma faaliyetidir, istihbaratla, 
muhbirlikle karıştırılmaması gere-

kir.

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dü-
kel’in devletin gizli kalması gereken belge-
lerini temin ettikleri gerekçesiyle yargılan-
dıkları davada mahkûm edilmelerini kabul 
edilemez. Mahkûmiyet kararını “muhabirlikle 
muhbirliğin birbirine karıştırılması” olarak 
değerlendiriyoruz, gazeteciye haber yazdığı 
için ceza verilmesi ifade ve basın özgürlüğü 
kavramlarına tezat ve yeni açıklanan İnsan 
Hakları Eylem Planı’na aykırı bir gelişmedir.

Bu davada bir kez daha gazetecinin ve ha-
berin mahkûm edildiğini görüldü, Gazeteciler 
Cemiyeti her şart altında basın emekçileriyle 
dayanışma içinde olacaktır.

8 Mart 2021

Gazeteci Levent Gültekin’in bir 
grup saldırgan tarafından darp 
edilmesinin “geçmiş olsun” mesaj-

larıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir 
olaydır. Gazetecilere son dönemde artan so-
kak saldırıları dikkat çekmektedir, bu olayla-
rın ana sebebi bize göre siyasetin kullandığı 
kin ve nefret söylemidir.

Gazetecilere yönelik saldırıların ardından ya-
pılan birkaç kınama mesajı ile olayların ge-
çiştirilmesi kabul edilemez, saldırılar cezasız 

kaldığı sürece artacaktır. Cezasızlık teşvik 
unsurudur. Tüm saldırganların gerekli cezaya 
çarptırılması talebimizdir.

Saldırılar devam eder ve gazeteciler benzer 
faillerin hedefi olmaya devam ederse anaya-
sal ve yasal haklarımızı kullanmaya başlaya-
cağız.

9 Mart 2021

Bir hafta içerisinde Türkiye’nin İs-
tanbul Sözleşmesi’nin feshinden 
insan hakları savunucusu Ömer 

Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin dü-
şürülmesine, Merkez Bankası Başkanı’nın gö-
revden alınmasından, Gezi Parkı’nın adı sanı 
duyulmayan bir vakfa devredilmesine kadar 
pek çok gelişme yaşandı. İktidarı ve muhale-
fetiyle TBMM’den milletvekillerini gözaltına 
almak, parti kapatmak gibi adımlar demok-
ratik hukuk devletlerinde kabul edilemez ve 
artık mazide kaldı diye övündüğümüz uygu-
lamaların, günümüz Türkiye’sinde yaşanması 
söz konusu olmamalıydı.

23 Mart 2021

Anayasa Mahkemesi’nin bakan onayıyla 
medya kuruluşları hakkında kapatma ve mal 
varlıklarına el konulması düzenlemesini iptal 
etmesi “mülkiyet hakkı” bakımından sektö-
rümüze umut verdi. Türkiye’nin maruz bıra-
kıldığı darbe girişimi ardından olağanüstü 
dönem koşullarında uygulanmış ‘kapatma ve 
mal varlıklarına el koyma’ fiilini olağan kural 
haline getirmek medya sektörü üzerinde te-
dirginlik kaynağı idi. Anayasa Mahkemesi’nin 
bunun olağan bir kural olmadığını tespit et-
mesini önemli ve değerli buluyoruz.

Anayasa’nın 28’nci maddesi hangi hallerde 
basın özgürlüğüne devletin müdahale ede-
bileceğine ilişkin çerçeve çizmiştir, Anaya-
samız itibariyle basın özgürlüğü açısından 
medya kuruluşları hakkında ancak mahkeme 
kararıyla ve geçici şekilde kapatma kararı 
alınabileceği açıktır. Anayasa hükmü, yargı-
ya itiraz edebilme hakkı tanımasına karşın 
olağanüstü hal dönemindeki uygulamalar 
sonrası ve dolayısıyla bugün için kanuni dü-
zenlemede ise hem yargı yolu kapalıydı hem 
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de mülkiyet hakkı yok sayılıyordu. Bakan 
oluruyla medya kuruluşları hakkında kapat-
ma kararı verilmesi ve tüm mal varlıklarına 
el konulması düzenlemesi, medya sektörün-
de girişimci ve yatırımcı olmayı korkulu rüya 
haline getirmişti. Şimdi bu korkulu rüyadan 
uyanılması, yüzlerce meslektaşlarımız iş-
sizlikle mücadele ettiği bu dönemde onlara 
yeniden medya sektöründe yeni kapılar açıl-
masına zemin hazırlanacaktır. Gazeteciler 
Cemiyeti olarak her zaman sektörümüzde 
meslektaşlarımız için güvenceli bir çalışma 
ortamı olmasını arzu ediyoruz.

8 Nisan 2021

Kamunun bilgilenme hakkı demok-
ratik toplumlarda anayasal güven-
ce altındadır ve korunması gerekir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bir genelge 
ile gazetecilerin görev sırasında emniyet 
mensuplarının seslerini ve görüntülerini al-
masının yasaklanmasını “kabul edilemez bir 
sansür emri” olarak değerlendiriyoruz, esas 
olan emniyet güçlerinin toplum düzenini ko-
ruma çalışmalarını ülkemiz kanunları çerçe-
vesinde, aşırı şiddet uygulamadan, anayasal 
gösteri ve ifade hakkını engellemeden yeri-
ne getirmesi olmalıdır.

Gerek Türkiye’de gerekse tüm demokrasi-
lerde kişisel hak ve özgürlüklere, özellikle 
kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını yürütürken 
vatandaşların kişilik haklarının muhafazası-
na büyük önem verilmelidir. Elbette emniyet 
güçlerimizin mensupları da çalışmaları sıra-
sında görüntülerinin, ses kayıtlarının alın-
masıyla kişilik haklarının çiğnendiği düşün-
cesinde olabilir. Ancak, emniyet güçlerinin 
de bu gibi nahoş durumları yasaklama gibi 
sansürcü bir yaklaşımdan önce, demokratik 
yönetimin gereği olan hesap verilebilirlik ve 
şeffaflık ilkeleri çerçevesinde çalışmalarında 
kendilerini o utanılacak görüntülerden, ifa-
delerden uzak tutmaları gerekir.

1 Mayıs 2021

Anayasa Mahkemesi (AYM) İleti-
şim Başkanlığı’nın kişisel verilerle 
ilgili “gerekli gördüğü tüm bilgile-

ri” kamu kurum ve kuruluşlarından isteme 

hakkıyla ilgili kararnamenin iptali yönünde-
ki başvuruyu reddetti. Gazeteciler Cemiyeti, 
kararnamenin Anayasa’ya uygun görülmesi-
ni bir hukuki garabet olarak tanımladı. 

AYM’nin bu kararıyla tüm Türkiye halkı ciddi 
tehlikelerle karşılaşabileceği uyarısında bu-
lunuyoruz, kişisel verilerin keyfi biçimde İle-
tişim Başkanlığı eline geçmesiyle bir yandan 
fişleme uygulamasının hortlayacağı, diğer 
yandan tüm halkın en temel kişisel verileri-
nin korumasız kalabileceğini düşünüyoruz.

Kuruluşundan bu yana bir devlet kurumun-
dan ziyade iktidar partisinin propaganda or-
ganı gibi görev yapan İletişim Başkanlığı’na 
verilen bu yetkisinin ileride telafisi imkânsız 
hak gaspına yol açabileceği endişesini taşı-
yoruz, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve muhale-
fet şerhi koyan diğer dört üyenin itirazlarına 
katılıyoruz, kanunla düzenlenmesi gereken 
bir alanda, yani kişisel verilere ulaşma gibi 
kişi hak ve özgürlüğü ile ilgili bir alanda ka-
rarname ile düzenleme yapılması kanımızca 
hem demokrasi kavramıyla hem de yürürlük-
teki Anayasaya aykırı bir durumdur.

17 Haziran 2021

Gazeteciler Cemiyeti, geçtiğimiz 
hafta Resmî Gazete’de yayımlanan 
kamu kurumlarında tasarruf yapıl-

masına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi-
nin değiştirilmesi çağrısı yaptı.

Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşları 
günlük gazetelere abone olamayacak, kü-
tüphane ve medya takibi birimleri dışında 
günlük gazete satın alamayacak. Ayrıca “ku-
rum faaliyetiyle doğrudan ilgili” olanlar dışın-
da gazetelere kamu reklamı verilemeyecek. 
Özellikle belediyelerin halka seslenme araç-
larından olan yerel medyada, resmi ve dini 
bayram, kutlama ve anma günleri ilanları ya-
yınlanamayacak. 

Genelgedeki bu maddelerin ekonomik darbo-
ğaz içindeki yerel basını çok daha zor duruma 
soktuğunu vurguluyoruz. Salgın sonrası dö-
nemde yeniden ayağa kalkmada çok ciddi ve 
yaşamsal sıkıntılarla boğuşan yerel basının 
bu genelgeyle tamamen yok olma ile karşı 
karşıya kalacaktır.

8 Temmuz 2021
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24 Temmuz Basın Özgürlüğü Mü-
cadele Günü’dür tüm basın meslek 
örgütlerini gelecek için birlikte ha-

reket etme çağrısında bulunuyoruz.

Bir dönem “basın bayramı” olarak kutlanan 
24 Temmuz 1908’de 2’nci Meşrutiyet’in ila-
nıyla birlikte Türk basınından sansürün ilk 
kez kaldırılmasının yıldönümü, yıllardır “Basın 
Özgürlüğü için Mücadele Günü” olarak kut-
lunmaktadır, Gazeteciler Cemiyeti mesleğin 
ve bilgi alma hakkının karşı karşıya olduğu 
sıkıntıların medya örgütlerinin özveri, uzlaşı 
ve anlayış birliği içerisinde dayanışmalarıyla 
mümkün olabileceğine inanmaktadır.

“Ne yazık memleketimizde gazetecilik mes-
leği her geçen gün zorlu ekonomik koşullar-
da adaletsiz ilan dağıtımı, aboneliklere sınır-
landırma gibi düzenlemeler gölgesi yanı sıra 
siyasi baskı atmosferi içerisinde adeta bir 
cenderede var oluş mücadelesi veriyor” çe-
şitli olumsuz faktörlerin katkısıyla sansür ve 
otosansür sıkıntısının bugün çok ciddi şekil-
de devam etmesinden rahatsızlık duyuyoruz.

2 Ağustos 2021

Ülkenin değişik 130 noktasında 
yangın olduğu bir dönemde Radyo 
Televizyon Üst Kurumu başkanının 

yayın organlarına yangınla ilgili haberlerini 
sınırlamaları, aksi halde “en ağır cezaların ve-
rileceği” tehdidinde bulunmasını kabul edile-
mez bir sansür girişimidir.

RTÜK başkanı görev tanımının dışına çıkarak 
yayın kuruluşları yöneticilerine “kişiye özel” 
genelge yazarak kurumu adeta bir sansür 
mekanizması gibi çalıştırdığını, konu medya-

ya yansıdıktan sonra da yaptığı açıklamayla 
sansür talebini ikrar ettiğini söylemiştir. Ku-
rum açıklamasında ikrar edilmesi “yakışıksız 
ve teessüf verici” olduğunu söylemeliyiz. 
RTÜK başkanının TV kanallarına “yangın 
görüntülerini değil, başarıların ön plana alın-
ması” talimatı ve aksi halde ağır cezai müey-
yidelerle karşılaşabilecekleri tehditlerinde 
bulunmasını açıkça görev ihlali ve sansür gi-
rişimi olduğunu açıklıyoruz. 

Meslektaşımız, genç gazeteci arkadaşlarımız 
canla başla görevlerini yerine getirmeye, her 
türlü ortamdan halkı bilgilendirmeye çalış-
maktadır, kameralarını, merceklerini nereye 
odaklayacaklarını, nereye bakıp neyi haber-
leştireceklerini onlara öğretmeye çalışmak 
RTÜK başkanının vazifesi değildir.

6 Ağustos 2021

Halk TV’nin Marmaris’teki canlı yayını sıra-
sında birkaç kişilik grup tarafından 
saldırı düzenlenmesini kınıyoruz. 
Gazetecilerin siyasiler ve yetkili 

isimler tarafından hedef gösterilmesi sür-
dükçe bu tür saldırıların artmasının kaçınıl-
maz olduğuna dikkat çekiyoruz. 

Mart ayında gazeteci yazar Levent Gültekin’e 
Halk TV yayını öncesinde linç girişiminde bu-
lunulduğunu biliyoruz, bu tür saldırılarda ar-
tışa dikkat çekmek istiyoruzti ve yılın ilk altı 
ayında 55 gazetecinin şiddete uğradığı, bu 
çok tehlikeli tırmanış bir an önce durdurulma-
lıdır. Çok daha ağır sonuçları olan saldırılarla 
karşılaşmamız an meselesi haline gelmiştir.

6 Ağustos 2021

Fotoğraf: Serdar ÖZSOY

Her şeye rağmen yılmadık, yılmayacağız,
basın özgürlüğü 

talebimizden
geri adım 

atmayacağız…



75

1946

.YIL

106 Gazeteciler Cemiyeti Ankara Durum 2021

Tüm dünyayı etkileyen koronavirus salgınının ülkemizde de bü-
yük sorunlar yarattığını hepimiz biliyoruz, yaşadık. Ekonomik boyut-
larının yanı sıra çok sayıda vatandaşımız bu virustan etkilendi, çok 
sayıda ölümler oldu. Son birbuçuk yılda kapandık, açıldık, kısıtlandık, 
bir de ciddi aşı sorunları yaşadık. Elbette sivil toplum örgütleri de 
bu salgından nasibini aldı. Cemiyetimiz uzunca bir süre kapalı kaldı. 
Bugün de bu beladan tam anlamıyla kurtulduk diyemiyoruz. Çok has-
tamız var, çok da kayıplarımız. Bu koşullar altında genel kurulumuzu 
gerçekleştiriyoruz.

Dönem içerisinde 5 kez toplandık. Zaman zaman sosyal medya 
üzerinden görüşmeler gerçekleştirdik. 3 yılı kapsayan raporumuzu siz 
sayın üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

1) Dönem içerisinde yönetim kurulunun 35 toplantı gerçekleş-
tirerek  gündemindeki konuları görüştüğü, dönem harcamalarının oy-
birliğiyle kabul edildiği  

-216 arkadaşımızın derneğimize üyeliği kabul edildiği,   
-Ne yazık ki yaşama veda eden 40 arkadaşımızın da üye kayıt-

larının silindiği,
-Dönem içerisinde 18 öğrenciye cemiyetimiz tarafında öğrenim 

bursu verildiği,
-2020’de Altan Öymen’e, 2021’de Bekir Coşkun’a “Gazetecilik 

Meslek Onur Ödülü“ verildiği. Bekir Coşkun’un ölümü nedeniyle ödülü-
nün eşine takdim edildiği,

-Cemiyetimizin yayın organı 24 Saat Gazetesi’nin ara verilme-
den çıkarıldığı, bu dönemde çalışanlarımızın ödentilerinde kısıtlama 
yapılmadığı, hatta bazı artı desteklerin sağlandığı,

-“Gazeteciler Cemiyeti Resmi Politika Belgeleri“ başlığı altında 7 
konuda yönergeler hazırlanıp onaylandığı,

-Cemiyetimizin, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve 
Avrupa Gazeteciler Federasyonu üyeliğine oybirliğiyle kabul edildiği, 
bu üyelik ile birlikte 130 ülkede geçerli Uluslararası Basın Kartı (IPC) 
verme olanağına sahip olduğu, koşulları uygun olanlara kart dağıtımı-
nın başladığı,

-Koronavirus salgını taşınmazlarımızı kiralayan kişi ve kuruluşla-
rı da etkiledi. Yönetim kurulumuzun kiracılarımızın başvurularını dik-
kate aldığı, gerekli gördüğü durumlarda geçici sürelerle kira indirimleri 
yaptığı,

-Arızalanan Ford marka binek aracının takas yoluyla değiştirildi-
ği,  tespit edildi.

2) Dönem içerisinde Kaş Çukurbağ Yarımadası ve Kalkan’daki ta-
şınmazlarla ilgi olarak yönetim kurulunun çalışmaları izlendi.

-Kaş Çukurbağ Yarımadası‘nda (74 Ada 1 Parsel) bulunan iki 
dükkanın Şekip Ayhan Türel’e, yine aynı bölgede (221 ada 3 parsel) 
bulunan taşınmazımızın Gülay Güçlü ve Niyazi Nar’a satıldığı,

-Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda (209 ada 8 parsel, 219 da 1 
parsel, 220 ada 1 parsel, 221 ada 1 parsel) bulunan taşınmazımızın 
değerlendirilmesi konusunda İNKAŞ İnşaat San. A.Ş. ile anlaşmaya va-
rıldığı, bir sözleşme imzanladığı ve sözleşmenin bir örneğinin yönetim 
kurulu karar defterinin 104-108. Sayfalarına yapıştırıldığı,

Ayrıca, Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan (225 ada 1 parsel) 
bulunan taşınmazımızın “Taşınmaz satış vaadi ve arsa karşılığı inşaat 
sözleşmesi ve kira-hakem sözleşmesi“ kapsamında Atılgan Akvaryum 
İnşaat ve Sanayii Ticaret A. Ş.‘nin teklifinin uygun görüldüğü ve ko-
nunun sonuçlandırılması için Başkan İbrahim Nazmi Bilgin’e yetki ve-
rildiği,

görüldü.
3) 2014 yılında Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde Avrupa Birliği 

ve bazı Avrupa ülkeleri büyükelçiliklerinin desteği ile başlatılan proje-
lerin sürdürüldüğü anlaşıldı;

-Özgürlük İçin Basın Projesi: 2014 yılında yaşama geçirildi, 
2016’dan itibaren Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında sürdürülüyor.

-Medya Köprüleri Projesi: Mayıs 2019’da başlayıp, Mart 2020’de 
sona erdi.

-Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri: AB desteği, Balkan Araştırmacı 
Gazetecilik Ağı (BIRN) ile birlikte yürütülüyor,

-Kaynak Geliştirme Eğitimi Projesi: İrlanda Büyükelçiliği desteği 
ile sürdürülüyor,

-Mentorluk Gönüllülük Projesi: İngiltere Büyükelçeliği ve Sivil 
Toplum Artı Derneği işbirliği ile yürütülüyor,

-Genç Gazeteciler Ve Bağımsız Medya Projesi: Hollanda Hükü-
meti Matra Programı desteği ile hayata geçirildi,

-Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Projesi:  Avrupa 
Birliği desteğiyle ara vermeden sürdürülüyor,

-Veri Gazeteciliği Eğitim: İrlanda Büyükelçiliği’nin desteği ile de-
vam ediyor,

-İnsan Hakları Ve Bağımsız Medya İçin Katkı Projesi: Norveç Bü-
yükelçiliği’nin katkılarıyla başladı.

4) Gelir ve  giderlerimizin belge karşılığı yapıldığı muhasebe ka-
yıtlarımız ile resmi defterlerimizin usulüne uygun tutulduğu tespit 
edildi.

07.09.2021 itibariyle hesap durumumuz şöyle:

24 Saat Gazetesi (Vadesiz) :  175.767,-- Tl.

GC (Vadesiz) :  31.076,-- Tl.

GC AB Projesi (Vadesiz) : 260.333,-- Euro

GC AB Projesi (Vadesiz) : 92.628,-- Tl.

GC (Vadeli 27.09.2021) : 361.766.-- Tl.

GC (Vadeli 04.10.20219 : 390.795.-- Dolar

GC (Vadeli 29.09.2021) :   30.185,--  Dolar

GC AB Projesi (Vadesiz) :     5.492,-- Tl.

GC Norveç BE (Vadesiz) : 395.677,-- Norveç K.

Gc Norveç BE (Vadesiz) :  35.827,-- Tl.

GC (Vadesiz) : 930,-- Euro

GC Lokal iş. (Vadesiz) :     1.131,-- Tl. 

Bu rapor Denetim Kurulu üyelerince imzalandı. 10 Eylül 
2021. Saygılarımızla…

Eylül 2018 – Eylül 2021 

Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Raporu

Doğan Bulgun Abdulhalık Ensari Arif Koca Ertuğrul Bülent Danacı Faysal Geyik

Hacı Ali Topçu Metin Işık Murat Eralp Gürgen Mustafa Salihoğlu Umut Çevikİzzet Dağıstanlı 
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GAZETECİLER CEMİYETİ 
31.07. 2021 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF(KAYNAKLAR) 2021
I-DÖNEN VARLIKLAR 20.079.535 III-KISA VAD.YBN.KYNK. 1.194.736
A-HAZIR DEĞERLER 8.596.609 B-TİCARİ BORÇLAR 796.077
1-Kasa 15.362 1-Satıcılar 796.077
2-Bankalar 7.901.247 F-ÖD:VERGİ VE DİĞ.YÜK 398.659
3-Alınan Çekler-senetler 680.000 1-Öd.Vergi ve fonlar 135.241
C-TİCARİ ALACAKLAR 614.669 2-Öd.sosyal güv.kes. 169.766
1-Alıcılar 614.669 3-Pers.borçlar 93.652
D-DİĞER ALACAKLAR 139.357 IV-UZUN VAD.YAB.KYNKLR. 16.444.528
5-Diğer çeşitli alacaklar 139.357 C-DİĞER BORÇLAR 16.444.528
E-STOKLAR 23.096 4-Diğ.Çeş.Borçlar 2.849.810
2-Yarı mamuller 23.096 5-AB proje avansları 9.707.968
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 10.705.804 6-G.Menkul avansları 3.886.750
1-Devreden KDV 292.558 V-ÖZKAYNAKLAR 9.452.460
4-Peş.Öd.Ver. ve fon. 13.246 A-ÖDENMİŞ SERMAYE 11.515.997
5-Devam ed.projeler 10.400.690 1-Sermaye 8.776.982
II-DURAN VARLIKLAR 7.012.189 3-Serm. düzlt.olmlu frk. 2.739.015
B-DİĞER ALACAKLAR 3.038.795 E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI -1.955.624
2-İştiraklerden alacak. 3.038.795 1-Geçmiş yıllar zararl. -1.955.624
C-MALİ DUR.VARLIKLAR 3.973.102 G-DÖNEM NET KARI/ZARARI -107.913
3-İştirakler 321.187 1-Dönem net karı
D-MADDİ DUR.VAR. 2-Dönem net zararı -107.913
1-Arazi ve Arsalar 123.646
3-Binalar 2.706.826
4-Mak.Tes.ve Cihazlar 78.821
5-Taşıt araç ve gereçler 436.705
6-Döşeme ve Demirbaşlar 305.917
F-DİĞ.DURAN VARLIK. 292
1-Gel.Yıll.İnd.Kdv 292

AKTİF TOPLAMI 27091724 27.091.724 27.091.724

GAZETECİLER CEMİYETİ  31.07.2021 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU

2021
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GİDERLER 2018 2019 2020
Personel ücretleri 1.026.848,00 TL 1.177.674,00 TL 1.355.604,00 TL

SSK işveren payları 232.305,00 TL 268.670,00 TL 306.966,00 TL

İşsizlik sig.işveren payları 9.215,00 TL 13.949,00 TL 14.827,00 TL

Haberleşme giderleri 19.299,00 TL 21.381,00 TL 26.302,00 TL

Rozet,Kırtasiye ve gazete giderleri 20.055,00 TL 15.551,00 TL 7.094,00 TL

Akaryakıt giderleri 45.845,00 TL 64.447,00 TL 57.573,00 TL

Bina bakım onarım giderleri 4.124,00 TL 56.263,00 TL 4.549,00 TL

Demirbaş,makine v.s.Bakım-onarım giderleri 6.780,00 TL 11.006,00 TL 2.912,00 TL

Araç Bakım-onarım giderleri 19.348,00 TL 46.973,00 TL 42.583,00 TL

Şehiriçi yol giderleri 1.754,00 TL 1.653,00 TL 818,00 TL

Kargo ve Nakliye giderleri 4.599,00 TL 2.300,00 TL 4.585,00 TL

Temsil ve ağırlama giderleri 17.699,00 TL 22.805,00 TL 11.245,00 TL

Seyahat Giderleri 29.223,00 TL 36.196,00 TL 14.858,00 TL

Vergi-Resim ve harçlar 27.517,00 TL 34.480,00 TL 10.469,00 TL

Noter-Mahkeme-Avukat giderleri 41.404,00 TL 37.529,00 TL 51.771,00 TL

Burs-bağış-yardım giderleri 7.050,00 TL 12.925,00 TL 51.150,00 TL

Veb sitesi ve program giderleri 875,00 TL 22.090,00 TL 500,00 TL

Temizlik giderleri 1.780,00 TL 2.287,00 TL 1.055,00 TL

Elektrik-gaz-su giderleri 36.027,00 TL 54.838,00 TL 39.497,00 TL

Ramazan pak.ve Kurban gid. 3.750,00 TL 8.050,00 TL 5.850,00 TL

Banka havale ve komisyon giderleri 1.874,00 TL 4.090,00 TL 1.789,00 TL

Gider yazılan demirbaş giderleri 712,00 TL 917,00 TL 119,00 TL

Üye cenaze giderleri 3.100,00 TL 5.566,00 TL 10.128,00 TL

B.sayar sarf malzeme gig. 1.158,00 TL 2.376,00 TL 6.712,00 TL

İşyeri güvenliği giderleri 3.243,00 TL 11.725,00 TL 5.775,00 TL

Diğer çeşitli giderler 1.656,00 TL 21.656,00 TL 4.655,00 TL

M.taşıt vergileri 3.175,00 TL 3.694,00 TL 4.700,00 TL

Sigorta giderleri 15.643,00 TL 16.394,00 TL 18.287,00 TL

Kıdem-İhbar Tazminatı Giderleri 107.225,00 TL 129.816,00 TL

AB proje ve çeviri gid. 34.814,00 TL 34.300,00 TL 217.693,00 TL

E imza ve KEP ve bahçe tanzim gid. 449,00 TL 6.811,00 TL 14.750,00 TL

Üst kat-tadilat,taşınma 873,00 TL 2.411,00 TL

Kaş-Kalkan arsaları çeş.giderleri 28.354,00 TL 2.189,00 TL 4.500,00 TL

Toplantı-Seminer,kokteyl v.b.giderler 4.344,00 TL 1.759,00 TL 9.858,00 TL

Yıllık izin ücretleri 11.030,00 TL 13.788,00 TL 31.628,00 TL

Kaş konutları giderleri 64.982,00 TL 26.780,00 TL

Gölbaşı arsa kira ve diğer giderler 5.981,00 TL 6.094,00 TL 12.756,00 TL

İmar ve imar barışı giderleri 192.186,00 TL 0,00 TL

İş sağlığı ve güvenliği gid. 3.878,00 TL 3.834,00 TL 6.230,00 TL

Federasyon-konfdr.aidatları 2.900,00 TL 2.087,00 TL

Cemiyet kupsı giderleri 1.110,00 TL 873,00 TL

B.cenkçi Anma giderleri 6.568,00 TL 11.080,00 TL 6.601,00 TL

Yeni yıl promosyon ve telif hak. giderleri 7.302,00 TL 4.625,00 TL 5.295,00 TL

Gölbaşı tesisleri bakım-onarım giderleri 73.200,00 TL 0,00 TL

Asfal payı katılım ve Apt.giderleri 3.559,00 TL 60.500,00 TL

Kitap giderleri 15.516,00 TL 33.321,00 TL 4.780,00 TL

Personel iaşe giderleri 41.250,00 TL 42.500,00 TL 44.618,00 TL

TV platform abonelik gid. 16.900,00 TL

Lokal giderleri 68.705,00 TL 80.210,00 TL 35.478,00 TL

Genel kurul giderleri 59.203,00 TL 0,00 TL

Baskı giderleri 694.896,00 TL 709.663,00 TL 534.188,00 TL

Haber ajansları giderleri 27.530,00 TL 30.102,00 TL 32.850,00 TL

Paz.sat.dağıtım giderleri 48.570,00 TL 52.285,00 TL 32.137,00 TL

İngiltere-irlanda-balkan  proje giderleri 81.504,00 TL 69.558,00 TL 1.031.628,00 TL

Gelir fazlası 3.684.190,00 TL 972.161,00 TL

TOPLAM 6.870.177,00 TL 4.274.172,00 TL 4.090.323,00 TL

Mali durum
gelir gider açıklamaları
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GELİRLER 2018 2019 2020

Aidat Gelirleri 1.875,00 TL 2.990,00 TL 1.315,00 TL

Bağış Gelirleri 180.865,00 TL 284.199,00 TL 260.950,00 TL

Kira Gelirleri 321.960,00 TL 344.677,00 TL 306.842,00 TL

BİK yardım fonu 83.226,00 TL 30.560,00 TL 29.656,00 TL

Avrupa Komisyonu Sivil düşün proje gelirleri 3.470.900,00 TL 849.034,00 TL

Gayri menkul satış gelirleri 1.183.665,00 TL 509.998,00 TL

YTL faiz gelirleri 14.620,00 TL 26.754,00 TL

Kambiyo Kur farkı karları 72.414,00 TL 585.797,00 TL 1.270.363,00 TL

24Saat İlan ve satış geliri 1.527.400,00 TL 1.633.848,00 TL 1.548.120,00 TL

Lokal Geliri 6.456,00 TL 4.221,00 TL 1.019,00 TL

Diğer Çeş.gelirler 6.796,00 TL 28.848,00 TL 36.485,00 TL

Gider fazlası 608.819,00 TL

TOPLAM 6.870.177,00 TL 4.274.172,00 TL 4.090.323,00 TL

GAZETECİLER CEMİYETİ BANKA HESAP DURUMU 
ZİRAAT BANKASI  ÇANKAYA ŞUBESİ HESAPLARI                                           

 07.09.2021 Tarihi itibariyle

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi 24 Saat Gazetesi Vadesiz  175.767-TL

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet Vadesiz  31.076.-TL

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet Vadesiz AB Prj  260.333..-EU

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet Vadesiz AB Prj  92.628.-TL

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet 27.09.2021  361.766.-TL

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet 04.10.2021  390.795.- $

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet 27.09.2021  30.185.- $

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet Vadesiz AB Prj  5.492-TL

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet  Vadesiz Norveç  B.E 395.677-Nok

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet Vadesiz  Norveç B.E 35.827.TL-

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Cemiyet Vadesiz  930.-EU

Ziraat Bankası Çankaya Şubesi Lokal işl. Vadesiz  1.131.-TL
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Mali Durum
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TAHMİNİ	GELİR	BÜTÇESİ TAHMİNİ	GİDER	BÜTÇESİ
GELİRLER 2021 2022 2023 GİDERLER 2021 2022 2023
Aidat	Gelirleri 2.750,00	TL 3.000,00	TL 3.250,00	TL Personel	ücretleri 1.350.000,00	TL 1.427.500,00	TL 1.512.500,00	TL
Bağış	Gelirleri 285.500,00	TL 290.300,00	TL 300.800,00	TL SSK	işveren	payları 312.300,00	TL 348.500,00	TL 372.000,00	TL
Kira	Gelirleri 365.000,00	TL 327.600,00	TL 336.800,00	TL İşsizlik	sig.işveren	payları 15.800,00	TL 18.300,00	TL 21.600,00	TL
BİK	yardım	fonu 41.300,00	TL 45.300,00	TL 48.600,00	TL Haberleşme	giderleri 21.850,00	TL 22.700,00	TL 24.300,00	TL
Avrupa	Komisyonu	Sivil	düşün	proje	gelirleri3.500.000,00	TL 3.150.000,00	TL 3.050.000,00	TL Rozet,Kırtasiye	ve	gazete	giderleri 12.650,00	TL 14.300,00	TL 15.800,00	TL
YTL	faiz	gelirleri 28.600,00	TL 36.400,00	TL 32.600,00	TL Akaryakıt	giderleri 61.300,00	TL 64.447,00	TL 65.300,00	TL
Doviz	faiz	gelirleri 21.300,00	TL 22.500,00	TL 27.650,00	TL Bina	bakım	onarım	giderleri 32.600,00	TL 43.500,00	TL 45.300,00	TL
Kambiyo	Kur	farkı	karları 422.650,00	TL 672.900,00	TL 927.800,00	TL Demirbaş,makine	v.s.Bakım-onarım	giderleri12.300,00	TL 12.800,00	TL 13.500,00	TL
24Saat	İlan	ve	satış	geliri 1.757.000,00	TL 1.742.500,00	TL 1.836.800,00	TL Araç	Bakım-onarım	giderleri 22.350,00	TL 26.450,00	TL 28.500,00	TL
Lokal	Geliri 6.750,00	TL 9.860,00	TL 12.350,00	TL Şehiriçi	yol	giderleri 2.100,00	TL 2.300,00	TL 2.400,00	TL
Diğer	Çeş.gelirler 41.500,00	TL 42.650,00	TL 72.300,00	TL Kargo	ve	Nakliye	giderleri 3.800,00	TL 4.500,00	TL 5.200,00	TL
Gider	fazlası Temsil	ve	ağırlama	giderleri 21.300,00	TL 24.700,00	TL 23.500,00	TL
TOPLAM 6.472.350,00	TL 6.343.010,00	TL 6.648.950,00	TL Seyahat	Giderleri 32.300,00	TL 34.500,00	TL 36.250,00	TL

Vergi-Resim	ve	harçlar 32.500,00	TL 34.800,00	TL 36.450,00	TL
Noter-Mahkeme-Avukat	giderleri 42.500,00	TL 44.600,00	TL 43.500,00	TL
Burs-bağış-yardım	giderleri 70.100,00	TL 72.300,00	TL 74.500,00	TL
Veb	sitesi	ve	program	giderleri 2.500,00	TL 3.250,00	TL 5.700,00	TL
Temizlik	giderleri 2.300,00	TL 2.500,00	TL 3.250,00	TL
Elektrik-gaz-su	giderleri 58.600,00	TL 62.500,00	TL 68.300,00	TL
Ramazan	pak.ve	Kurban	gid. 8.500,00	TL 9.220,00	TL 9.450,00	TL
Banka	havale	ve	komisyon	giderleri 4.250,00	TL 3.850,00	TL 4.650,00	TL
Gider	yazılan	demirbaş	giderleri 1.200,00	TL 1.700,00	TL 1.800,00	TL
Üye	cenaze	giderleri 7.500,00	TL 7.700,00	TL 8.300,00	TL
B.sayar	sarf	malzeme	gig. 2.500,00	TL 2.750,00	TL 3.250,00	TL
İşyeri	güvenliği	giderleri 5.850,00	TL 6.100,00	TL 6.300,00	TL
Diğer	çeşitli	giderler 3.260,00	TL 3.750,00	TL 4.300,00	TL
M.taşıt	vergileri 4.100,00	TL 4.800,00	TL 5.600,00	TL
Sigorta	giderleri 16.500,00	TL 18.300,00	TL 20.650,00	TL
Kıdem-İhbar	Tazminatı	Giderleri 23.600,00	TL 32.800,00	TL 42.600,00	TL
AB	proje	ve	çeviri	gid. 3.250.000,00	TL 2.780.000,00	TL 2.870.000,00	TL
E	imza	ve	KEP	ve	bahçe	tanzim	gid. 3.500,00	TL 4.300,00	TL 5.200,00	TL
Kaş-Kalkan	arsaları	çeş.giderleri 32.500,00	TL 40.300,00	TL 52.500,00	TL
Toplantı-Seminer,kokteyl	v.b.giderler10.200,00	TL 15.300,00	TL 16.500,00	TL
Yıllık	izin	ücretleri 18.500,00	TL 22.600,00	TL 27.500,00	TL
Kaş	konutları	giderleri 6.300,00	TL 7.500,00	TL 10.300,00	TL
Gölbaşı	arsa	kira	ve	diğer	giderler 7.500,00	TL 7.500,00	TL 8.500,00	TL
İş	sağlığı	ve	güvenliği	gid. 3.900,00	TL 4.500,00	TL 5.200,00	TL
Federasyon-konfdr.aidatları 3.000,00	TL 3.000,00	TL 3.000,00	TL
Cemiyet	kupsı	giderleri 1.250,00	TL 1.500,00	TL 1.750,00	TL
B.cenkçi	Anma	giderleri 7.500,00	TL 8.250,00	TL 9.650,00	TL
Kitap	giderleri 32.500,00	TL 15.000,00	TL 22.500,00	TL
Personel	iaşe	giderleri 48.500,00	TL 52.500,00	TL 53.250,00	TL
TV	platform	abonelik	gid. 34.500,00	TL 38.300,00	TL 40.300,00	TL
Lokal	giderleri 42.500,00	TL 52.600,00	TL 65.800,00	TL
Genel	kurul	giderleri 48.300,00	TL
Baskı	giderleri 625.000,00	TL 650.000,00	TL 675.000,00	TL
Haber	ajansları	giderleri 54.000,00	TL 62.500,00	TL 63.800,00	TL
Paz.sat.dağıtım	giderleri 55.300,00	TL 65.400,00	TL 68.300,00	TL
Gelir	fazlası 1.190,00	TL 156.543,00	TL 145.150,00	TL
TOPLAM 6.472.350,00	TL 6.343.010,00	TL 6.648.950,00	TL

TAHMİNİ BÜTÇE
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ARAZİ VE ARSALAR Misafir Oturma Grubu 1
Kalkan Yeşilköy Arsası Kadife Makam Koltuğu 1
Çukurbağ Yarımadası Arsaları Toplantı Masası 2
BİNALAR Toplantı Sandalyesi 12
Genel Merkez Binası Deri Makam Koltuğu 1
Kaş  Rekreasyon Tesisi Kürsü 2
Kaş da 5 adet villa Ayaklı Lamba 2
Gölbaşı Tesisleri Arçelik No-Frost Buzdolabı 1
YERÜSTÜ DÜZENLERİ Arçelik Bulaşık Makinesi 1
Şemsiyeli Bayan Heykeli Sony Müzik Seti 1
27 KWA Cumnis Jeneratör Kalorifer Kazan ve Tesisatı 1
TAŞIT ARAÇLARI Mutfak Aspiratörü 1
Toyota Corolla Binek otomobil Ayaklı Bayrak Direği 5
Ford Mondeo Binek otomobil Kütüphane 1
Wolksvagen Minibus Prinç Şamdan 2
MAKİNE, TESİS, CİHAZ VE DEMİRBAŞLAR Vazo 4

Karel Telefon Santrali 1 Mutfak Aspiratörü 1
Muh.Marka Bilgisayar 6 Ayaklı Bayrak Direği 5
HQ 610 Printer 1 Kütüphane 1
Laserjet 4p printer 2 Prinç Şamdan 2
Laserjet 500 printer 1 Vazo 4
Brother Daktilo 1 Sekreter Bankosu 1
Mekanik Daktilo 2 Büro Çalışma Masası(ahşap) 4
Facit Hesap Makinesi 1 Protokol Yolluğu 40m
Şertli Hesap Makinesi 3 Plastik Masa 26
Telefon Cihazı 10 Plastik Sandalye 75
Panasonic telsiz Telefon 3 Kartoteks Dolap 3
Yangın Söndürme Cihazı 5 Camlı Çelik Dolap 2
Samsung plazma TV 1 Ayaklı Vestiyer 4
Ses Düzeni 1 Konsollu Ayna 2
Panasonic Panafax 1 Konsollu Varaklı Ayna 1
Oğuz Turan sulu Boya Tablo 7  Bar Taburesi 10
Recep Tanılkan tablo 1 Camlı Raf 1
M. Ottekin Oyma Tablo 1 Prinç Küllük 5
Gümüş Şekerlik 1 Çelik Dolap 11
Gümüş Gondol 1 Masa Lambası 4
Altın Kaplama İbrik 1 Duvar Saati 6
Gümüş İbrik 1 Prinç Meşale 2
Atlas Makine Halısı 86x82 m² Masa Saati 2
Samur Halı 51x90 m² Orga Privant Antika Daktilo 1
Makine Halısı 100x400 m² Sevinç Güven Tablo 2
100x300 Yolluk 2 Mustafa Türkyılmaz Gazete Kolleksiyonu 10
200x300 Halı 3 Büyük Atatürk Portresi 1
400x500 Halı 1 Şinasi Bozatlı Tabloları 7
Fotokopi Makinesi 1 Halim Çota Tabloları 8
Balclean Elektirk Süpürgesi 1 Fikret Otyam Tabloları 2
Cannon Fotoğraf makinesi 1 Levent Pirler Tablo 1
Yağlı Radyatör 1 Ping Pong Masası 1
Yıldız Mermer Sehpa 15 Arçelik 9150 Büyük Ekran Tv 1
Klasik Tekli Salon Koltuğu 17 Arçelik 51 Ekran TV 1
Klasik İkili Salon Koltuğu 2 Başkanlık odası otruma Grubu 1
Klasik Üçlü Salon Koltuğu 3 Misafir Koltuğu 33
Luise Oturma Grubu 1 Misafir Sehpası 11
Zenci Adem Heykeli 1 Büro Misafir Koltuğu 7
Sedef Kaplama Sehpa 2 Büro Şef koltuk 5
Muhtelif Yağlı boya Tablo 6 Büro Ahşap Dolap 10
Storlu Çalışma Masası 1 Simens Telsiz Telefon 1
Bizim Çatı Tesisleri Demirbaşları 1 Note-Book Bilgisayar 3
LCD TV 2 Philips 51 Ekran TV 1
Epson Yazıcı 1 Pionerr Müzik Seti 1
HP Scanner 1 Antika Duvar Saati 1
Turkuaz Cila Makinesi 1 Antika Telefon Cihazı 1
Piyano 1 Yağlıboya Tablo 21

DURAN MAL VARLIKLARIMIZ
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Görevi tamamladık

Ülkemizin bütünlüğü

ulusal ve uluslarası barış,

özgürlükçü demokratik rejim ve 

basın özgürlüğü,

Cemiyetimizin 75 yıldır

inançla savunduğu ve 

savunması gereken 

ilkelerdir.

Bu ilkeler doğrultusunda

bir görevi daha tamamladık.

Desteğiniz en büyük 

güvencemizdir.

Şükranlarımızla…

Yönetim Kurulu

Ali Oruç

Ali Şimşek

Ayhan Aydemir

Ertürk Yöndem

Güray Soysal

Mustafa Yoldaş

Nursun Erel

Olgunay Köse

Önder Sürenkök

Önder Yılmaz

Savaş Kıratlı

Ümit Gürtuna

Yusuf Kanlı

(İsimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır)

Başkan 
Nazmi Bilgin
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