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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
GENEL KURUL ÇAĞRISI
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Cemiyetimiz Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2016 Perşembe ve 15 Nisan 2016 Cuma günleri
saat 10.00’da Cağaloğlu Türkocağı Cad. No.1’deki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Nisan 2016 Perşembe
günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın başlayacak 22 Nisan 2016 Cuma günü aynı yerde
devam edecektir.
Seçimler Genel Kurul’un ikinci günü yapılacak ve oy sandığı 10.00-17.00 saatleri arasında açık
tutulacaktır.
Üyelerimizin bilgisine sunar katılmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

BİRİNCİ GÜN :

w
w

w

1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu,
2- Cemiyet Başkanı’nın açış konuşması,
3- Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu
Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4- Kurullar için aklama oylamasının yapılması,
5- 2016-2017-2018 bütçe tasarılarının incelenmesi, oylanması,
6- İl Dernekler Müdürlüğünün tebliği gereği Tüzük tadiline ilişkin görüşülüp
onaylanması istenilen hususlar.
• Tüzüğümüzün 4/i maddesindeki Konfederasyon kurmak ibaresinin Tüzükten
çıkarılması
• Tüzüğümüzün 11/a maddesindeki geçici çıkarma ibaresinin Tüzükten çıkarılması
• Tüzüğümüzün 30.maddesi yetki belgesi fıkrasının dernekler yönetmeliğinin
46. maddesinde düzenlenen doğrultusunda değiştirilmesi (Yönetim Kurulu asıl
üyelerinin de makbuz imzalayabileceği, yetki belgelerinin bir yıl süreli olacağı sürenin
sonunda tekrar uzatılacağı)
• Dernek Kanununun 4/j maddesi gereği (derneğin iç denetim şekillerinin) tüzük metnine
ayrı bir madde olarak eklenmesi
• Derneğin Borçlanma usulleri

7- Dilekler,
8- Oy ayrımı kurulunun seçimi ve ikinci gün yapılacak seçimler hakkında bilgilendirme,

İKİNCİ GÜN :
9- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu’nun Seçimleri,
10- Kapanış.
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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
YÖNETİM KURULU

Turgay Olcayto
Başkan

Vahap Munyar
Başkan Vekili

Recep Yaşar
Başkan Yardımcısı

Sibel Güneş
Genel Sekreter

Gülseren Güver
Genel Sayman

Ahmet Özdemir
Genel Sekreter Yardımcısı

Niyazi Dalyancı
Genel Sekreter Yardımcısı

İhsan Yılmaz
Üye

w
w

w

Celal Toprak
Üye

Göksel Göksu
Üye

Kamil Masaracı
Üye

DENETİM KURULU

Engin Başçı, Nurcan Sabur, Ziyneti Kocabıyık

ONUR KURULU

Ergin Konuksever (Başkan), Orhan Ayhan, Şükran Soner,
Mustafa Dolu, Atilla Özsever, Beşir Ayvazoğlu, Taylan Erten

BALOTAJ KURULU
Muammer Tuncer (Başkan), Atilla Güner, Olay Tan,
Haşmet Levent Yavuz, Ali Yüksel, Şevket Uygun,
Hüseyin Başusta, Azize Şenbülbül, Nuray Özger, Zafer Özcan
9
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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ TEMSİLCİLERİ
Şehir
Bursa

2- Arif Kaplan

Antalya

3- Arif Arslan

Batman

4- Atilla Öksüz

Zonguldak

5- Cemil Ciğerim

Samsun

6- Cumhur Kılıççıoğlu

Siirt

7- Emrullah Özbey

Muş
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1- Ali Kenan Sertalp
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Adı Soyadı

8- Erdoğan Erişen

Ordu

9- Erkan Çapraz

Yüksekova-Hakkari
Diyarbakır

11- Feyat Erdemir

Van

12- H.Hüseyin Aykan

Bolu

13- Hikmet Aksoy

Trabzon

14- İhsan Tunçoğlu

Kütahya

15- Kenan Gürbüz

Muğla

16- Kerem İşkan

Aksaray

17- Mehmet Emin Toker

Eskişehir

18- Mithat Kalaycıoğlu

Hatay

19- Mustafa Kemal Bektaş

Kdz.Ereğli

20- Muzaffer Duru

Mardin

w
w

w

10- Faruk Balıkçı

10

21- Nadir Güzbey

Afyon

22- Önder Balıkçı

Balıkesir

23- Özcan Güneş

Mudanya

24- Sait Yanık

Kirşehir

25- Salih Suat Deniz

Aydın

26- Sırı Berk Arslan

Kahramanmaraş

27- Süheyla Gözdereliler

Yalova

28- Taylan Erten

Ankara

29- Uğur Özteke

Konya
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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
TEMSİLCİLER KOMİSYONU
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İhsan Yılmaz
Emine Açar
Aykut Küçükkaya
Mustafa Erdoğan
Hasan Murat Erşan
Sergül Keskin
Fatih Polat
Ümran Avcı
Ardıç Aytalar
Bertan Ağanoğlu
Gökhan Karakaş
Semra Kardeşoğlu
Serkan Ocak
Serkut Bozkurt
Saadet Baykal
Aybeniz Ece Uçan
Selahattin Sevi
Mehmet Ali Esirgenç
Bülent Erkahyalar
Rıdvan Bıyık
Ali Ekber Aydın
Bülent Tuncay
Özlem Özdemir
Hasan Köseoğlu
Cihan Oğuz
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TGC
Bugün Gazetesi
Cumhuriyet Gazetesi
DHA
DHA
Dünya Gazetesi
Evrensel Gazetesi
Habertürk Gazetesi
Hürriyet Gazetesi
Milliyet Gazetesi
Milliyet Gazetesi
NTV
Hürriyet Seyahat Yay. Yön.
posta.com.tr
TRT Radyo
TRT Radyo
Zaman Gazetesi
A Haber
CNN Türk
Habertürk TV
Kanal D
Radyo 24
TRT Televizyonu
TGRT
DHA

w
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12345678910111213141516171819202122232425-
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Göksel Göksu - Koordinatör
Nezahat Alkan Gülmüş
Pınar Aktaş
Saadet Baykal
Semiha Öztürk
Sultan Uçar
Tülay Şubatlı
Nuray Özger
Seda Kaya Güler
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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
KADIN KOMİSYONU
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Bağımsız, bağlantısız, özgür habercilik ilkesiyle yola çıkan
ekibimiz 25-26 Nisan 2013’te düzenlenen 44. Olağan Genel Kurul’da siz üyelerimizin oyları ve desteğiyle Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetimine geldi. Dönem, Türkiye’yi fevkalade güç
günlerin, zorlukların beklediği yılları içeriyordu. Cezaevlerinden
gazeteci arkadaşlarımızın bir bölümü çıkarken içerideki gazetecilere yenileri ekleniyordu. Meslekte işsizlik çığ gibi büyümekte
idi. Özellikle ana medyada ve televizyonlarda çok sayıda nitelikli
arkadaşımız “medyada küçülme” bahanesiyle işten çıkarılıyordu.
Düşünceyi ifade özgürlüğünün, yazının, çizinin, hatta barış sözcüğünün bile suç sayıldığı bir ortamda gazetecilik yapmak gerTurgay Olcayto
çekten zordu. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu konularda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
neler yapılabileceğini planlamaya çalıştık ve uygulamaya geçtik.
Haksızlığa uğrayan tüm meslektaşlarımızın yanında olduk. Cezaevi ziyaretlerimizle onlara umut ve destek verdik. Hukuk danışmanımız aracılığıyla her türlü soruna çözüm
aradık. Sorunlarımızı titizlikle hazırladığımız raporlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
gurubu bulunan partilerin başkan vekillerine takdim ettik. Raporlarımızın takipçisi olduk.
Halkın haber alma, bilgi edinme hakkını engelleyen mahkeme kararlarına ve her türden
yasaklama kararına karşı çıktık, davalar açtık. Twitter yasaklamasının kalkmasını sağlayan yasada bizim de katkımız vardı. Yine Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün usulsüz bir şekilde basın kartları yönetmeliğini değiştirmesini meslek örgütü
bileşenlerimizle birlikte protesto ettik. Bu konuda Cemiyetimizin açtığı dava halen Danıştay’da devam etmektedir.
Değerli Üyemiz,

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bildiğiniz gibi 3852 üyesiyle Türkiye’nin en etkin meslek
örgütü olma özelliğini hedef büyüterek sürdürmektedir. Kendimizi Cumhuriyet ilkelerinden, Evrensel meslek ilkelerinden ödün vermeksizin çalışan büyük bir aile olarak görmekteyiz. Hiçbir ayrım yapmaksızın bu ilkeler çerçevesinde çalışan, sorgulayan, irdeleyen
her gazeteciye kapımızı açmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen dönem üyelerimize verdiğimiz sözlerin pek çoğunu başardık. Bunlardan biri de 5953 Sayılı Yasayla çalışmayan
çalıştırılmayan gazetecilerin Cemiyete kabulünü sağlayacak Tüzük değişikliği oldu. Yaptığımız Tüzük değişikliğini 3 yıl içinde 5953 sayılı yasa dışında çalışan/çalıştırılan gazetecilikte 10 yıllık kıdemi olan arkadaşlarımızı da bünyemize katmanın huzuru içindeyiz
şimdi.
Kitabın içeriğine göz attığınızda ne çok şeyle uğraşan bir Yönetim Kurulu olduğumuzun ayırtına varacaksınız. Sunuş yazısında daha fazla detaya girmek istemiyorum. Ama
hiç tevazu göstermeden şunu söylemek isterim ki Başkan olarak ben ve Yönetim Kurulu’ndaki bütün arkadaşlarım büyük bir özveriyle 3 yıl boyunca çalışmayı sürdürdük.
Mağdur olan her gazetecinin yanında olduk. İktidar baskısıyla kapanan gazeteler, TÜRKSAT uydusundan çıkarılan televizyonlar, kayyuma devredilen medya kuruluşları bu hak13
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sızlıklar karşısında bizleri hep yanlarında gördüler. Hiçbir siyaset partiyle yakınlık kurmadık, bağımsızlığımıza toz kondurmadık. Bileşenlerimiz Türkiye Gazeteciler Sendikası,
Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti, DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Basın Enstitüsü
Derneği(IPI) Türkiye Temsilciliği ve Haber-Sen ile birlikte gazeteciler üzerinde yaratılmak
istenen ağır baskıya karşı koyabilmek için ulusal ve uluslar arası toplantılar yaptık. Yurt
dışında da ses getiren etkinliklerimiz oldu. Bugüne dek Yönetim Kurulumuzla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan ötürü kendimizi başarılı, vicdanımızı rahat hissediyoruz. Terörün sona erdiği, barışın ülke sathında gerçekleştiği, çağdaş demokrasinin yeşerdiği,
insanların temel hak ve özgürlüklerinin örselenmediği, düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kalktığı ve halkın haber alma kanallarının tıkanmadığı yeni bir Türkiye
için gelecek dönemde de gazetecilik için bütün gücümüzle çalışacağımıza inanıyoruz.
Bu vesileyle de 3 yıl boyunca uyumlu çalışmalarıyla, eleştirileri ve özgün fikirleriyle bana
destek olan Yönetim Kurulu’ndaki tüm arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Denetim, Onur ve Balotaj Kurulu’nda etkin çalışmalarıyla bize güç veren arkadaşlarıma da teşekkürü borç biliyorum.
Saygılarımla,

w
w

w

Turgay Olcayto
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı
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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN DAYANIŞMA TOPLANTILARI
MESLEKTE İZ BIRAKANLAR
ÖDÜL TÖRENLERİ
ÖLÜM YILDÖNÜMLERİ VE ANMA TÖRENLERİ
PANEL VE TOPLANTILAR
ŞİİR VE MUSİKİ GÜNLERİ
TAN EVİ ETKİNLİKLERİ
“BİR BELGESEL, BİR GAZETECİ, ÇAY VE SİMİT” ETKİNLİKLERİ
ULUSLARARASI TOPLANTILAR
YEREL MEDYA SEMİNERLERİ
ZİYARETLER
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27.10.2014

TGC-TGS: Basın İş Kanunu ayrı bir yasa olarak kalmalı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 60 gazeteci,
sendikacı, akademisyen ve hukukçuyu bir araya getirerek Basın İş Kanunu’nu ele aldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), avukatları, gazetecileri, konusunda uzman
akademisyenleri; Basın İş Kanunu Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya getirdi.
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Toplantıda hükümetin genel iş yasasına katmayı planladığı Basın İş Kanunu’nun ayrı bir kanun olarak korunması
gerektiği konusunda katılımcılar görüş birliğine vardı. Basın İş Yasası’nın aslında gazeteciyi değil “halkın haber alma ve
gerçekleri öğrenme hakkı”nı koruduğunu hatırlatan konuşmacılar, “Ücret peşin ödenmeli
ki, gazeteci görevini rahat yapabilsin” dediler.

w

Toplantıda Basın İş Yasası’nın tartışmaya açılmasının zamanlamasını “manidar” olarak nitelendiren katılımcılar, iktidarın medya patronlarının baskısıyla Basın İş Yasası’nda
peşin ödenmeyen ücretlere getirilen yüzde 5 faiz uygulaması ve kıdem tazminatını tırpanlayacak bir uygulamaya hazırlandığını belirttiler. Toplantıda basın özgürlüğünün
ancak editöryel bağımsızlık ve sendikalaşmayla sağlanılabileceği vurgulandı.Basın İş Yasası’na göre çalıştırılmayan ama fiilen gazetecilik yapan kişilerin de haklarının korunması
gerektiğine dikkat çeken katılımcılar, Basın İş Kanunu’nun internet gazetecilerini de kapsamasının gerektiğini vurguladılar.

w
w

Taksim’deki Hill Otel’de düzenlenen toplantıya; TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGS
Başkanı Uğur Güç, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer
Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel
Göksu, Kamil Masaracı, Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak, TGS
İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, gazeteciler Tuğrul Eryılmaz, Atilla Özsever,
Aydın Engin, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel, hukukçu Bahri Belen, Naciye Demir ve Özcan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 60 kişi katıldı.
Toplantıyı TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan
Durmuş yönetti. Toplantı; TGC Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası
Genel Başkanı Uğur Güç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Av. Gökhan
Küçük, Türkiye Gazeteciler Sendikası Hukuk Müşaviri, Avukat Meliha Selvi’nin açılış konuşmasıyla başladı.
17
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BAŞKAN OLCAYTO: ALTERNATİF KANUN TEKLİFİ HAZIRLANABİLİR
Açılış konuşmasında TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:
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“Basından sorumlu Bakan ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, bizleri Ankara’ya
çağırmıştı. Ankara’daki toplantıya katıldık. Toplantıda 5953 sayılı kanunun çok eski bir
yasa olduğu, artık günümüz şartlarına uygun bir düzenlemenin yapılması gerektiği gündeme getirildi. Şimdiki adıyla 5953 sayılı yasa 1952’de çıkmış, daha sonra çalışan gazeteciler lehine düzenleme
yapılmış ve 212 olarak adlandırılmış. Yasa gazetecilerin
haklarını korusa da özellikle sahada çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını gazete patronları, hükümetler, gelmiş geçmiş iktidarlar hiç dikkate almadılar. Bu onların ayıbıdır.
Çünkü meslektaşlarımız Türkiye’de her şeye rağmen çok
güç koşullarda gazetecilik yapmaya çalışıyor. Gazeteciler;
yaralanma, dayak yeme ve tutuklanma pahasına haber
alma çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu toplantıyı biz meslektaşlarımızın görüşlerini öğrenmek için düzenledik. 5953 sayılı Basın İş Yasası ayrı bir yasa olarak kalmalıdır. Geride
kalan maddelerle ilgili ileri düzenlemeler yasaya eklenebilir. Biz de bu konuda alternatif
bir kanun teklifi hazırlayabiliriz.”

KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI KORUMALIYIZ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Uğur Güç, gazetecilerin yaşadığı sorunlara değinerek ve şunları söyledi:

w

“Şimdiki adı 5953, eski adıyla 212 sayılı Basın İş Yasası’nın bize getirdiği kıdem tazminatı, maaşlara ve mesailere yüzde 5 gecikme zammı gibi kazanımların korunmasını
istiyoruz. Bu yasada bulunan ikramiyenin korunmasını istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada gazetecilik küçüle küçüle yok olacak gibi görünüyor. Bütün şirketler küçülmeye gidiyor. Yeni medya oluşuyor. Sosyal medya üzerinden yayılan bir gazetecilik var ve bunun
ne kadar gazetecilik olduğunu da tartışmak gerekiyor.”

w
w

BASIN İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI TARTIŞILMALI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı
Gökhan Küçük, şöyle konuştu:
“Basın İş Kanunu’nun yasalaşma süreci tartışılabilecek bir süreçtir. Tam 62 yıldır ayrı bir kanun olarak
yer alıyor. Medya sahipleri, gazeteciler ve iktidar tarafından bilinen bir kanun. “Basın Kanunu’nu nasıl değiştirelim?” diye ortaya atılan her soru gazetecilik
meslek örgütlerini tedirgin etmektedir. Son 1 yılı düşünün; tüm iyi niyetli olduğu söylenen kanunlar birer tutsaklık haline geldi. Bu nedenle
Basın İş Kanunu’nda değişik sorusu tedirginlik yaratıyor. Öncelikle Basın işletmeciliği
kavramı tartışılmadan basın özgürlüğünün gerçekleşmesi bir hayaldir.
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16.12.2014

TGC-TGS Basında Davalar Yılı: 2014 Değerlendirme Toplantısı düzenledi
Basında Davalar Yılı: 2014” başlıklı toplantıda gazetecilere en çok baskının yapıldığı
yılın 2014 olduğuna dikkat çekildi.

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası “Basında Davalar Yılı:
2014” toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin 2014 yılında uğradığı fiziksel şiddetten siber saldırılara, akreditasyondan yayın yasağına, gözaltılardan dava süreçlerine
kadar pek çok konuya mercek tutuldu.
Toplantı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto ve TGS Başkanı Uğur Güç’ün açılış konuşmalarıyla başladı. TGC Başkanı Turgay
Olcayto, şunları dile getirdi:

“2015 yılına girerken toplumla ilgili iyi şeyler söylemeyi çok isterdik.
Ne yazık bu dileğimiz 2014 yılında
gerçekleşmedi. 2014’te gazeteciler
için açılan davalara baktığımız zaman içimiz kararıyor. Türkiye’de halkın bilgilenme kanalları tıkanmış bulunuyor. Mahkeme yasaklarıyla halka bilgi ulaşmıyor. Düşünceyi ifade
özgürlüğünün önündeki engeller hiç bitmiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, sadece gazeteciler açısından taraftır. Hiçbir tarafın yandaşı değiliz. Son günlerde ‘çamur at, izi kalsın’ anlayışı var. Gazetelere baskın düzenleniyor.”
TGS Başkanı Uğur Güç ise şöyle konuştu:

w
w

w

"2014 gazeteciler için kara değil, kapkara bir yıl oldu. 500’ün üzerinde gazeteci arkadaşımız işten atıldı. Bu kadar gazetecinin mağdur olduğu bir yıl ne Cumhuriyet tarihinde ne de öncesinde görülmedi. Gazeteciler, baskı altına alınarak görev yapmaları
engelleniyor..”

217 GAZETECİ DARP EDİLDİ
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, 2014’ü şöyle değerlendirdi:

“2014 yılı gazeteciler için ağır bir baskı yılı oldu. 2014’te 217 gazeteci darp edildi.
2014’te 559 gazeteci, yazar ve medya çalışının işine son verildi. 83 gazeteci istifa etti.
Toplu işten çıkartmalar, yıl boyunca sürdü. 2010 yılında tutuklu gazeteci sayısı 104’ken
Aralık 2014’e kadar bu sayı 19’a düştü. 2009-2013 yılları arasında 200 gazeteci cezaevine
girdi, çıktı. 2014’te gazeteciler tutuklanma değil, işsiz bırakılma tehdidiyle karşı karşıya
kaldı. 30 olay hakkında yayın yasağı getirildi. belirtildi. BirGün, Bugün, Cumhuriyet, Evrensel, Sol, Taraf, Aydınlık, Ulusal Kanal, Zaman Gazetesi’ne ve 60 gazeteciye 17 -25
Aralık operasyonunu haberleştirdiği, köşesine taşıdığı için ceza, tazminat vs. davası
olmak üzere 100’ün üzerinde dava açıldı.”
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08.09.2015

Gazeteciler basın özgürlüğü için dayanışma çağrısı yaptı

.tg
c.
or

g.
tr

TGC-TGS-ÇGD ve DİSK Basın-İş; tüm medya kuruluşlarının yöneticileri bir araya gelerek
dayanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda “Özgür Basın, Özgür Toplum İçin Dayanışma
Çağrısı” yapıldı. Toplantılar ayda bir tekrarlanacak. Medyaya yönelik baskılar izlenecek.

Türkiye’nin en yaygın gazetecilik meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve DİSK Basınİş; "Özgür Basın, Özgür Toplum İçin Dayanışma Çağrısı!” başlıklı toplantıda gazetelerin
ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

w
w

w

Toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, , Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve GÖP Dönem Sözcüsü Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı
Ahmet Abakay, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Deniz Yıldırım, TGC Bizim Gazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ünal Kurtul,
Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce, Cihan Haber Ajansı Haber Müdürü Abdülhamit Bilici, Kanaltürk ve Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt, Cumhuriyet Gazetesi Haber Merkezi
Müdürü Aykut Küçükkaya, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Sınır
Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Yeni Asya Gazetesi Yazarı Faruk Çakır, Yeni Çağ Gazetesi’nden Kasım Öngen, Yeni Çağ Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü Zeki Efe, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

GENEL SEKRETER SİBEL GÜNEŞ: 2015’TE BASIN İHLALİNİN OLMADIĞI GÜN YOK

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Basın Özgürlüğü İhlalleri 2015 Yılında Neler Oldu?”
başlıklı bir sunum yaptı:. “ Ocak –Ağustos 2015 tarihleri arasında; en az 50 gazeteci fiziksel
saldırıya uğradı. En az 20 gazeteci tehdit edildi, 2 gazeteci öldürüldü. 2015 yılında gazeteciler yine işsiz kaldı. Gazeteci işsizliği ortalamanın üç katından da fazla. 7 bin gazetecinin
işsiz olduğu yapılan son araştırmalarda açıklandı. “
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TGC BAŞKANI OLCAYTO: TÜRKİYE’DE ÇOK SESLİ BİR TOPLUM YEŞERSİN İSTİYORUZ
TGC Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

g.
tr

“Türkiye zor bir dönemden geçiyor.Uzun süre gazeteci arkadaşlarımız cezaevinde yattı.
Halen cezaevinde meslektaşlarımız var. Gazeteciler, ‘terörist’ muamelesi görüyor. Bir
başka deyişle ‘düşman’ muamelesi görüyor. Kendilerinden olmayan gazetecileri, gazeteci
saymıyorlar. Ama biz de iktidardan yana olan gazetecilerin bir bölümünü gazeteci saymıyoruz. Çünkü bu arkadaşlar tetikçilik yapıyorlar, mesleği kötüye kullanıyorlar.”
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, “Karşımızda siyasal bir iktidar var basın düşmanlığı yapan. Gazetecileri cezaevine gönderen. Cumhuriyet tarihi
boyunca gazeteci ve yazar için en fazla dava açma rekorunu elinde bulunduran kişiyle
karşı karşıyayız” dedi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı/GÖP Dönem Sözcüsü Uğur Güç, ise
“Tek tipleştirilen gazetecilikle karşı karşıyayız. Gelinen noktada biz gazetecilere çok büyük
görevler düşüyor. Barış dilini konuşmamız gerekiyor” diye konuştu
DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, “Gazetecilerin üzerine düşen, örgütlenmek. Sendikalaşmak, meslek örgütlerinde buluşmak” dedi.
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Deniz Yıldırım, toplantıda şunları
söyledi:
“Silivri’de 4,5 yıl cezaevinde kaldım. Basın denilince mekanizmanın özgür olabilmesi
için bir ülkenin iktidarın halkın özgür olması gerekiyor.”
Cihan Haber Ajansı Haber Müdürü Abdülhamit Bilici, şöyle dedi:

“Meslek örgütlerinin son dönemlerde göstermiş oldukları performansı ben çok duyarlı
buluyorum. Biz ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsak kınamalar yapıyorlar, bize destek veriyorlar.”

w

Cumhuriyet Gazetesi Haber Merkezi Müdürü Aykut Küçükkaya, şöyle konuştu:

w
w

“Ülke yangın yeri. Gazeteciler arasında kutuplaşma had safhaya çıkmış. Her gün bir
televizyon kanalında gazetecileri izliyoruz. Neredeyse herkes bir siyasi iktidarın, yönün
temsilcisi olmuş durumda. Bu gazetecilik değil.”
Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise “7 yazarımıza Erdoğan tarafından açılmış dava ya da soruşturma var. İnternet sitelerine erişim engeli var. DİHA’ya
12 gündür erişim engeli var. Bize meslektaşlarımızı ayırmadan bir duruş sergilemek düşüyor” diye konuştu.
Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce da konuşmasında “Saray rejimine karşı
olan tüm gazetelere çeşitli şekillerde baskılar uygulanıyor. Bunlardan bize yönelik olarak
gördüğümüz Cumhurbaşkanına hakaret davaları. Bu davalar yüzünden sorumlu müdürlerimizi ayda bir değiştirmek zorunda kalıyoruz” dedi.
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16.09.2015

TGC-TGS-ÇGD-DİSK Basın-İş: “Tek tip devlet gazetecisi olmayacağız”

g.
tr

Türkiye'de iktidarın "tek tip gazetecilik" anlayışını yerleştirmek için yaptığı uygulamalara
karşı bağımsız ve bağlantısız gazeteciliği savunan meslek örgütleri görüşlerini bir toplantıyla
dile getirildi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK
Basın-İş, “Tek Tip Gazeteciliğe Karşı;
Gazetecilik” başlıklı toplantıda bir
araya geldi. TGC'nin üst katındaki
Gazeteciler Restoranı’nda yapılan
toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı/GÖP Dönem Sözcüsü Uğur Güç,
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, DİSK Basın-İş Genel Sekreteri
Özge Yurttaş, gazeteci, yazar Ragıp Duran ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Toplantının moderatörlüğünü yürüten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
Sibel Güneş, açılışta “Hafta sonu 7 gazeteci gözaltına alındı. Nokta Dergisi basıldı, yayınlanmadan 18. sayısına el konuldu.Cumhuriyet.com.tr’ye de erişim engeli getirildi. Gerçekten olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz. Bu olağanüstü dönemde tüm gazetecilerden tek tip
gazeteci olması bekleniyor. Olmayanlar terör örgütü üyesi olmakla suçlanıp gözaltına alınıyor, yargılanıyor” diye konuştu.

w

TGC BAŞKANI OLCAYTO: GAZETECİLİKTE ARTIK ETİK DEĞİL TETİKÇİLER VAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

w
w

“Artık sizlere zor dönemlerden geçiyoruz demek komik kaçıyor. Basın için zorun ötesinde bir dönem yaşanıyor Mesela Güneş Gazetesi “Doğan Holding hesap verecek” diye
başlık atmış. Güneş Gazetesi acaba savcı mı? Savcılığa mı soyunuyor? İddia makamı mı?
Bu çok ilginç. Gazetecilerin kendi kendilerine yaptıkları kötülükler, kendi arkadaşlarına yaptığı kötülükler hiçbir dönem de bu kadar olmamıştı. Bu dönemde yaşananlar kadar birbirini
ihbar eden, iktidara yaranacağım diye gazetecileri, gazeteleri hedef gösteren başka bir
dönem hatırlamıyorum. Biz meslek örgütü olarak TGC meslek etiğine uygun gazetecilik
yapılmasını istiyoruz. Ama artık etik kalmadı. Etik yerine tetikçiler var. Gazetecilik nasıl
oldu da bu kadar dibe vurdu. Elbette iktidarların çok payı var, sermayenin çok büyük payı
var. Özgür ve bağlantısız gazetecilikten yanayız. Tüm meslek örgütleri olarak dayanışmayı
güçlü tutmaya çalışıyoruz. İktidarın baskılarından ne çekiniyoruz ne korkuyoruz. Biz doğru
bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Doğru haber almaya ve o haberleri topluma ka-
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muoyuna iletmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

TGS BAŞKANI UĞUR GÜÇ: GAZETECİLİĞİN STANDARTLAŞTIRILMASINI AB REDDETMİŞTİ

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı/GÖP Dönem Sözcüsü Uğur Güç, Türkiye’de görev yapan yabancı gazetecilerin de ağır baskı altında olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı. Uğur Güç, şu noktalara vurgu yaptı:

.tg
c.
or

“İktidarın her halde saklanmasını istediği bir şeyler var ki, yabancı gazetecileri sınır dışı
ettiler. Güneydoğu’da şu anda neler olduğunu bilmiyoruz. Gazetelerde göremiyoruz. Yabancı kaynaklardan alıyorduk; şimdi bu kaynakların da muhabirleri sınır dışı ediliyor. Demek
ki hiçbir şey görünsün, duyulsun istenmiyorlar. 90’lı yıllarda yaşananlar olmaya başladı.
Nokta Dergisi’nde Cumhurbaşkanı’nın selfie yaptığı fotoğrafı bir hiciv olarak değerlendiriyoruz. Demokrasinin olduğu ülkelerde dergiler toplatılmadı. Bizde gazeteler basılmaya
başlandı, gazete köşelerinden ölümle tehdit etmeler başladı. Türkiye geri dönülmez bir yola
girdi. Gazeteciliğin buraya vardığı noktada, biz tek tip gazeteciliğe karşı çıktık.”

ÇGD BAŞKANI AHMET ABAKAY: GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ BİR GAZETECİLİK TÜRÜ YARATILDI
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, şöyle konuştu:

“Gazeteciler savcılığa soyunmuş, savcılar da polisliğe soyunmuşlar. Basın özgürlüğünü,
tek tip gazeteciliği konuşacağız demek Türkiye’yi konuşacağız demektir. Basının görevi özellikle ülkedeki olumsuzlukları sergilemek ve varsa usulsüzlükleri ortaya çıkarmaktır. Ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü tarihi, gazeteciler, aydınlar, yazarlar için cinayetler tarihidir.
Baskılar tarihidir. Son aylarda bu tempo daha da yükseldi. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü tarihi aynı zamanda bu sektörde çalışan döneklerin tarihidir. Tek tip gazetecilerin tarihidir. Basın ve ifade özgürlüğü ağır baskı altında. Türkiye basın ve ifade özgürlüğü
konusunda Afrika ülkeleriyle aynı sırada sayılıyor.”

w

GÖKHAN KÜÇÜK: SERTİFİKAYLA TEK TİP MUHABİR YETİŞTİRİLECEK

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, 20 Ağustos 2015'te
Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ hakkında bilgi verdi.
Gökhan Küçük gazeteciliği sertifika ile yapılabilir hale getiren tebliği ile ilgili şu görüşleri
dile getirdi.:
“Son dönemlerde meslek standardı adı altında yapılmaya çalışılan düzenlemenin ne
olduğunu aktarmaya çalışacağım. 20 Ağustos’ta Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan bir düzenleme bu. Muhabir, foto muhabiri, uzman muhabir
olmak isteyen kişiler artık istedikleri takdirde, bunu yapabilecekler. Bu nereden çıktı? 2006
yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çıkarıldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 25 sektör
seçti. Bu sektörlerin içinde her alan düzenlendi. Avrupa Birliği üyesi ülkelere gittiğimizde
hizmetin standartlaştırılması içindi. Buna göre artık muhabirin bir önemi yok. Gidersin belgeni alırsın tek tip muhabir olursun. Sertifikayla tek tip muhabir yetiştirilecek.
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07.10.2015

TGC-TGS-ÇGD-DİSK Basın-İş “Halkın haber alma hakkına silah dayandı”
Gazetecilerin içinde bulunduğu baskı ve güç koşulların ele alındığı "Özgür Basın Özgür
Toplum İçin Dayanışma Toplantısı"nın ikincisi TGC Basın Müzesi’nde gerçekleştirildi.

.tg
c.
or

g.
tr

Gazetecilik meslek örgütleri, tüm
medya kuruluşlarının yöneticilerini bir
araya getirmeye devam ediyor. Toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter
Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı
Ahmet Özdemir, Türkiye Gazeteciler
Sendikası Genel Başkanı ve GÖP Dönem
Sözcüsü Uğur Güç, Türkiye Gazeteciler
Sendikası (TGS) İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt, Evrensel
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, DİSK Basın-İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş,
Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, BirGün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
Berkant Gültekin, Bianet Yayın Yönetmeni Haluk Kalafat’ın da aralarında bulunduğu çok
sayıda gazeteci katıldı.

OLCAYTO: MESLEK ÖRGÜTLERİ ARASINDA BİR SORUN YOK

TGC Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

w
w

w

“Gazetecilere Özgürlük Platformu, kurulduğu 2010 yılından bu yana üye olan tüm
meslek kuruluşlarının verdiği kararlar doğrultusunda hareket ediyor. Bu dönem GÖP sözcülüğünü TGS yürütüyor. Ahmet Hakan’ın uğradığı saldırıyla ilgili GÖP, önce bir basın açıklaması yaptı. Sonra da İstanbul Valiliği önünde dayanışma amaçlı bir basın açıklaması daha
gerçekleştirdi. Basın Konseyi bu süreçte ertesi gün bir yürüyüş yapılmasını önerdi. Ancak
GÖP bileşenleri ön hazırlık yapılmadan yürüyüşe yeterli katılım sağlanamayacağını belirterek bu öneriyi kabul etmedi. Sonraki haftalarda geniş katılımlı bir yürüyüş yapılmasına
karar verildi. Basın Konseyi, yürüyüş konusunda ısrarcı oldu ve kendi adına bu yürüyüşü organize etti. Olay bundan ibaret. Gazetecilik meslek örgütleri arasında bir sorun söz konusu
değil.”

GÜNEŞ: GAZETECİLERİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, şöyle konuştu:

“İktidar, medyayı bölmek, hedef göstermek için sistematik bir çalışma yürütüyor. Basın
İş Kanunumuzu değiştirmek için çabaları var. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu aracılığıyla kendi denetimlerinde geçmişin Türk Basın Birliği örgütlenmesini oluşturmayı planlıyorlar. Hazırladıkları gazeteciliğin standartlarını koyan yönetmelikle iktidara uygun tek tip
gazeteci yetiştirmenin çalışmasını yürütüyorlar.”
24
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12.11.2015

TGC-TGS-ÇGD-DİSK Basın-İş: “Gazetecilik için birlik zamanı”
"Özgür Basın Özgür Toplum İçin Dayanışma Toplantısı"nın üçüncüsü Taksim’de bulunan
Türk-İş Birinci Bölge Temsilciliği Konferans Salonu’nda yapıldı.
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tr

Gazetecilik meslek örgütleri, tüm medya kuruluşlarının yöneticilerini bir araya getirmeye
devam ediyor. "Özgür Basın Özgür Toplum İçin
Dayanışma Toplantısı"nın üçüncüsü Taksim’de
bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(Türk-İş) Birinci Bölge Temsilciliği Konferans Salonu’nda yapıldı.
Toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir,
TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur
Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli’nin
de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

OLCAYTO: BASIN SEKTÖRÜ ADINA İŞSİZLİK HER GÜN YENİ BİR BOYUTA ULAŞTI

TGC Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

w

“1 Kasım Türkiye Genel Seçimleri’ne birkaç gün kala Bugün Gazetesi, Bugün TV’nin de
içinde bulunduğu İpek Medya Grubu’na kayyum atandı. Rivayete göre, kayyumlar bile üç
beş saat öncesine kadar ‘kayyum’ olarak atandıklarını bilmiyorlarmış. Kayyum atanmasından
sonra meslektaşlarımızı ziyaret eden gruplar arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası da vardı. Arkasından gazeteciler işten çıkarıldılar. İşten çıkartılan
gazeteci sayısı 80’e ulaştı. Basın sektörü adına işsizlik her gün yeni bir boyuta ulaştı.”

w
w

AHMET ABAKAY: MUHALİF YAZIP ÇİZENLERE 800 DAVA AÇILDI

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, şunları dile getirdi:

“Türkiye de, seçimden başarılı çıkan bir iktidar var. Barışa ve insan haklarına saygılı bir
sürecin işlemesi gerekirken, tam tersine daha da sertleşti. Gazete bürolarına baskınlara
devam edildi. Ciddi ciddi gazetecilerin üzerine gelmeye devam ediyorlar. Gazeteler basılıyor
ancak eli sopalılar serbest kalıyor. ”

UĞUR GÜÇ: GAZETECİLİK DÜNYADA DA GERİLİYOR

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, şunları dile getirdi:
”Gazetecilik sadece Türkiye sınırlarında değil, dünyada da geriliyor. Türkiye’de yaşadığımız durum, kimin başına ne zaman ne geleceği belli değil. Biz meslek örgütleri olarak hep
birlikte durmak zorundayız. Sendikal mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.”
25
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14.11.2015

TGC-TGS-ÇGD-DİSK Basın İş ve Basın Enstitüsü Derneği Basına
akreditasyon uygulaması ile ilgili açıklama yaptı

w
w

w
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“Halkın haber alma hakkı kırmızı çizgimizdir” G20'de de uygulanan akreditasyon uygulamasına tepki gösteren basın meslek örgütleri yaptığı açıklamada, “Başbakan Davutoğlu'nun ‘basın özgürlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu’ söylemesine tepki gösterdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK Basın –İş Sendikası ile Gazetecilere Özgürlük Platformu
Dönem Sözcüsü Basın Enstitüsü Derneği (IPI), Antalya’da 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak G20 zirvesinde basına akreditasyon uygulamasını eleştiren bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şu görüşler yer aldı: “Basına akreditasyon uygulanması sorununun çözümünü beklerken yeniden keyfi değerlendirmelerle iptaller yaşanmaktadır. İktidar, yayın
politikasından hoşlanmadığı gazetelerin çalışanlarının mesleklerini yapmalarını engellemektedir. G20 Zirvesi’nden hemen önce basına getirilen sınırlama da bu sorunun ulaştığı büyüklüğü ortaya koymaktadır. Bu durum kamuoyunu bilgilendirme görevi ile orada
bulunan gazeteciler arasında eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Halkın bilgi alma hakkına
yönelik bir engellemedir. Çağdaş demokrasilerdeki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne
karşı bir uygulamadır. Türkiye 180 ülke arasında basın özgürlüğü konusunda 149. sırada
olan bir ülkedir. Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nda halkın haber alma hakkının nasıl ihlal
edildiği açıkça belirtilmiştir. G20'de de uygulanan akreditasyon aslında halkın haber
alma, bilgilenme hakkına indirilen bir darbedir. Başbakan Ahmet Davutoğlu seçimlerden
sonra yaptığı açıklamada, ‘Basın özgürlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu’ söylemesine
karşın akreditasyon uygulamasının devam etmesi kabul edilemez.”

26
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22.01.2016

TGC, TGS, DİSK Basın-İş, KESK Haber Sen Diyarbakırlı gazetecileri ziyaret etti

Diyarbakır’da gazetecilerin can güvenliği yok!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş,
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, DİSK Basın-İş Genel Başkanı
Faruk Eren, KESK Haber Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Osman Köse Diyarbakır’da gazetecilerle buluştuHeyet, ziyaretler kapsamında ilk olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak'ı ziyaret etti.

w
w

w

Heyet, basın açıklamasının ardından Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştü. Gazetecilik meslek örgütü temsilcileri, Anadolu Ajansı ve TRT dışında tüm gazetecilere güvenlik güçleri tarafından baskı uygulandığına dikkat çekti. Diyarbakır’daki gazetecilerin
güvenli haber yapabilmesi talebi üzerine Vali Hüseyin Aksoy, gerekli özenin gösterileceğini söyledi. Dört gazetecilik meslek örgütünün yöneticileri ve Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanı Hakkı Boltan öldürülen avukat Tahir Elçi’nin Başkanlığı’nı yaptığı
Diyarbakır Barosu’na da taziye ziyaretinde bulundu. Heyet aynı zamanda yaklaşık bir
aydır barış nöbeti tutan sağlık çalışanlarını da ziyaret etti.
Ardından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ve Özgür Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulları ile görüşen heyet; halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilerin can
güvenliği, çalışırken yaşadıkları fiziksel saldırılar ve engellemelerle ilgili bilgi aldı. Görüşmelerin ardından meslek örgütleri Sümer Park Resepsiyon Salonu’nda dayanışma ve
basın toplantısı yaptı.

BAŞKAN OLCAYTO: BÖLGEDE ADI KONMAMIŞ BİR SAVAŞIN SANCILARI VAR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şunları dile getirdi:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, kamuoyunun haber alma, bil27
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gilenme kanallarını açık tutma adına büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye’de halkın
haber alma, bilgilenme hakkı diye tanımlanan Basın Özgürlüğü’nün bir an önce çağdaş
demokrasilerin düzeyine getirilmesi en büyük arzumuzdur. Bunu tüm siyasetçilerden
özellikle de iktidardan ivedilikle bekliyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki
engeller kalkmalı diye düşünüyoruz. Çünkü bu temel hak en önemli unsurdur. Türkiye’nin
bilim alanında, kültür alanında, sanat alanında varlığını kanıtlayabilmesi için bireylerin
özgürce bu hakkı kullanabilmesine gerekir. Gazetecilik sıkça yinelediğim gibi gerçekten
çok onurlu bir meslektir. Bunun bilincinde olarak hep birlikte nesnel bir gazetecilik için
uğraş vermeliyiz. Bu gazetecilik hak haberciliğidir. Bu gazetecilik barış gazeteciliğidir. Bu
gazetecilik insan odaklı gazeteciliktir ve sonunda bu gazetecilik savaş karşıtlığını da içerir.
Evrensel meslek ilkelerine göre de gazetecilik hiçbir zaman savaş kışkırtıcılığı yapmaz
halkı savaşa kışkırtacak manşetler atmaz. Buna da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.
Diyaloğun bütün sorunların çözüm kaynağı olacağı inancımızı hiç yitirmedik.”

BÖLGEDE GÖREV YAPAN GAZETECİLER SORUNLARINI ANLATTI

Toplantı gazetecilerin söz almasıyla devam etti. Şu noktalara dikkat çekildi:

• AA ve TRT dışında bölgedeki diğer kuruluşların gazetecileri haber yapmakta, haberi
takip etmekte güçlük çekiyor.
• Gazetecilerin iktidar reklamı yapması isteniyor. Hoşa gitmeyen haber yapılmak istenince gazeteciler engelleniyor.
• Gazeteciler çekim yaparken gözaltına alınıyor. Gazeteci gözaltına alındığı anda
suçlu ilan ediliyor. Örneğin İMC Muhabiri Refik Tekin, devletin resmi ajansı tarafından
terörist ilan edildi.

w

• Gazeteciler, yüzü maskeli kişiler tarafından tehdit ediliyor. Şiddete maruz kalıyor.

Gazetecilere yapılan saldırılar görünür değil. Kimse gazetecilerin ne yaşadığını bilmiyor.

w
w

• Haberler sebep gösterilerek ‘terörist’, ‘casusluk’ suçlamalarıyla gazeteciler gözaltına alınıyor, saatler süren gözaltı sürecinden sonra tutuklanabiliyor, denetimli serbestlik
kaydıyla serbest bırakılıyorlar.
• Batı, doğunun kadrajını ayarlarken hep karanlık görüyor. Masalarından internet ha-

berciliği yapıyorlar. Bölgede yaşananları bilmedikleri için buradaki gazetecileri yargılayabiliyorlar. Burayı doğru görmelidirler.

•‘Geçmişte öldürülüyordunuz şimdi tutuklanıyorsunuz’ deniliyor. Tutuklanmayı iktidar gelişme sayıyor. Ancak bölgede gazeteciler, öldürülme endişesi yaşıyor.

• Neden Kürt kanalında çalışıyorsun?’ diyerek güvenlik kuvvetlerince şiddete maruz
kalınabiliyor.
28
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Meslek Örgütleri yaralı Refik Tekin’in gözaltı kararının kaldırılması
için Şırnak Valisi’ne başvurdu
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25.01.2016

Sayın Ali İhsan Su
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Şırnak Valisi

İMC TV Kameramanı Refik Tekin Cizre olaylarını izlerken bacağından vurulmuş ve
hastaneye kaldırılmıştır. Bacağından ağır bir ameliyat geçiren meslektaşımızın kapısında
polis beklemektedir. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Refik Tekin ödüllü bir gazetecidir.
Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaparken vurulmuştur.
Gazetecilik görevini yaptığı için hakkında gözaltı kararı verilmesi, hastane odası kapısında polisin beklemesi Anayasa’ya ve Basın Kanunu’na aykırıdır.
Bütün bunları dikkate alarak bizler Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler
Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş Sendikası olarak meslektaşımızın
tedavisinin kapısında polis olmaksızın sürdürülmesini ve gözaltı kararının kaldırılmasını
önemle rica ederiz.

w
w

w

Saygılarımızla

Uğur Güç

Ahmet Abakay

TGS Genel Başkanı ÇGD Genel Başkanı

Faruk Eren

Turgay Olcayto

DİSK Basın-İş Başkanı TGC Başkanı

29
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18.02.2016

TGC, TGS, ÇGD, DİSK Basın İş: “Gazeteciler tutuksuz yargılansın”
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Gazetecilik meslek örgütleri, halkın haber alma hakkının önündeki giderek artan yayın
yasakları, sansür, oto sansür, gazetecilerin tutuklanması gibi engellerin kaldırılması
için bir araya geldi.
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ANKARA- Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve
DİSK Basın İş, halkın haber alma
hakkının önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilik mesleğinin
hedef gösterilmeden, saldırıya uğramadan, tutuklanmadan yapılabilmesi için bir basın toplantısı
düzenledi. Ankara'da Mülkiyeliler Lokali'ndeki basın toplantında, halkın haber alma hakkı
için gazetecilerin tutuksuz yargılanması çağrısı yapıldı. Toplantıda; Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı
Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay ve DİSK Basın İş
Başkanı Faruk Eren ile TGC Hukuk Danışmanı avukat Gökhan Küçük konuştu. Toplantıya
tutuklu olan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün eşi Aslı Gül de katıldı.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, konuşmasına Ankara’da
askeri servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin
yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyerek başladı.
Genel Sekreter Güneş, şunları dile getirdi:

w
w

“Gazeteciler yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek ‘terörist’ denilerek tutuklanıyor.
Son 6 yılda 300 gazeteci cezaevine girdi, çıktı. Daha sonra terörle hiçbir ilişkileri olmadığı
anlaşıldı. Şu anda cezaevinde olan 33 gazeteci serbest bırakıldığında da nasıl bir mazeret
bulacaklar bilmiyoruz.”

BAŞKAN OLCAYTO: MESLEKTAŞLARIMIZIN TUTUKSUZ YARGILANMASINI İSTİYORUZ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

“Gazetecilik mesleği, demokratik ülkelerde, çağdaş demokrasilerde nasıl işliyorsa
öyle işlesin istiyoruz. Büyük bir talebimiz yok. Gazetecilik mesleği demokratik ülkelerde,
çağdaş ülkelerde nasıl yapılıyorsa Türkiye’de de öyle yapılmasını istiyoruz. Türkiye’de
gazetecilerin üzerinde ağır bir baskı var. Güneydoğu’da gazetecilik yapmak her geçen
gün zorlaşıyor. Diyarbakır’a biz de gittik. Haber Nöbeti tutmak için giden meslektaşlarımızın izlenimlerine göre, bölgede gazetecilik zorlaşıyor. Gazeteciler cezaevine giriyor.

30
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Meslek Örgütleri DİHA Muhabiri Mazlum Dolan’ın kurtarılması için
Diyarbakır Valisi’ne başvurdu
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19.02.2016

Sayın Hüseyin Aksoy
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Diyarbakır Valisi,

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalarla ilgili haber yapan Dicle Haber Ajansı
Muhabiri Mazlum Dolan bir bodrumda mahsur kalmıştır. Bölgede süren çatışmalar nedeniyle sığındığı bodrumdan çıkamadığı için mesleğini de yapamamaktadır.
Meslektaşımızın can güvenliği sorunu vardır. Diğer tüm vatandaşlar gibi kamu yararına görev yapan gazetecilerin can güvenliği de Diyarbakır Valiliği'nin sorumluluğu altındadır. Gazetecilik halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir
meslektir. Onu mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.
Gazeteci barıştan yana taraftır. Kamuoyunun şeffaf bir biçimde oluşmasını sağlayarak
halkın haber alma hakkına aracılık eder.
Bu etik ilkeler ışığında sizden meslektaşımız Mazlum Dolan’ın mahsur kaldığı yerden
çıkarılmasının sağlanmasını talep ediyoruz.

w

Saygılarımızla,

w
w

Turgay Olcayto
TGC
Başkanı

Uğur Güç

Ahmet Abakay

Faruk Eren

Osman Köse

TGC Genel
Başkanı

ÇGD Genel
Başkanı

DİSK Basın-İş
Başkanı

Habersen Genel
Örgütlenme
Sekreteri
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26.02.2016

TGC, TGS, ÇGD, DİSK Basın İş: İMC TV susturulamaz
Can Dündar ve Erdem Gül'ün serbest bırakıldığına sevinildiği gün, İMC TV’nin karartılması için girişimde bulunulduğu öğrenildi.
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tr

Cumhuriyet Savcısı 24 Şubat'ta Türksat Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, 155
polis ihbar hattına yapılan bir şikayet üzerine İMC TV’nin hakkında soruşturma başlattığını belirtti.

İMC TV’nin terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen yazıda Türksat' da örtülü
biçimde tehdit edildi, hukuki ve ticari kuralları zorlayacak ifadelere yer verildi. Yazıda
Türksat’tan İMC TV’YE frekans tahsisine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi istendi.

.tg
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Daha önceki deneyimlerden bu isteğin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu yıl içinde
uydudan çıkarılan yedi kanal fiilen karartıldı.

Biz gazeteci meslek örgütleri olarak İMC TV’nin de aynı akıbete uğramasını istemiyoruz.
AYM’nin Dündar ve Gül kararı basın ve ifade özgürlüğü açısından ders verici niteliktedir. Bu karar, demokrasimiz açısından umut verirken aynı anda televizyon karartma,
terör soruşturması adı altında gazetecilerin tehdit edilmesi basın özgürlüğü konusunda
bir adım bile ilerleyemediğimizi gösteriyor.

w
w

w

Bir kez daha yineliyoruz. Tutuklu tüm gazeteciler derhal serbest bırakılsın. Haber siteleri erişime açılsın, yayın yasakları ve akreditasyon uygulamaları kaldırılsın. İMC TV
karartılmasın.

32
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09.03.2016

TGC, TGS, ÇGD, DİSK Basın-İş, Haber Sen, Basın Enstitüsü Derneği:

“Habere özgürlük istiyoruz”
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın İş, Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması ve habere özgürlük için uluslararası bir kampanya başlattı. Kampanyaya Avrupa
Gazetecilik Federasyonu (EFJ) Uluslararası Gazetecilik Federasyonu (IFJ), IPI, Medya Etik
Ağı (EJN) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) destek veriyor.
Gazetecilik meslek örgütlerinin hazırladığı imza kampanyası için hazırlanan çağrı metninde şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Biz aşağıda imzaları bulunan çağrıcı gazetecilik meslek örgütleri başkanları olarak 34
gazetecinin hala tutuklu olduğu, binlerce gazetecinin de haklarında açılan davalarla yargılandığı Türkiye’de habere ve düşünceye özgürlük istiyoruz. Türkiye’de yaygın ve yerel medyada görev yapan gazeteciler çok zorlu bir süreçten geçmektedir. Gazetecilerin ancak beşte
biri 5953 Sayılı Basın İş Yasası ile çalıştırılırken, diğerleri sosyal güvenceleri olmaksızın görev
yapmaktadır.

YOKSULLUK SINIRINDA ÜCRET ALMAKTADIR

w

Gazetecilerin çoğunluğu yoksulluk sınırında ücret almaktadır. Türkiye’de basın sektöründeki işsizlik oranı diğer sektörlere göre üç kat daha yüksektir. Toplumsal olaylarda basın
kartı olmadığı için yüzlerce gazeteci güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmakta, bu tip
olaylarda yapılan şikayet başvurularına da kolluk güçlerince yanıt verilmemektedir. TCK ve
TMK’daki boşlukların gazeteci aleyhine yorumlanması nedeniyle çatışma bölgelerinde
görev yapan gazeteciler sürekli gözaltına alınmakta, hedef gösterilmektedir. Kamu görevlilerinin gazetecilere karşı kullandıkları şiddet ise cezasız kalmaktadır.

GAZETECİLER TARAF OLMAYA ZORLANMAKTADIR

w
w

Çatışma bölgelerinde gazetecilere can ve çalışma güvenliği sağlanamamaktadır. Gazeteciler taraf olmaya zorlanmaktadır. Oysa ki, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi; Gazetecinin Temel Görev ve İlkeleri’ni
“Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. İnsanlar, topluluklar ve uluslararasında
nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici,
özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz” diye tarif eder.
Bu gerçekler ışığında diyoruz ki;

• HALKIN HABER ALMA HAKKI KORUNMALIDIR
Halkın haber alma hakkını engelleyecek baskılardan vazgeçilmelidir.

• GAZETECİLERE YÖNELİK BASKILAR KALDIRILMALIDIR
Gazetecileri hedef alan baskılar sona ermeli, gazetecilerin tüm ülkede serbest dolaşımı,
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güvenliği ve haber kaynaklarına erişimi sağlanmalıdır.

• GAZETECİLERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR BİTİRİLMELİDİR
Gazetecilere yönelik hukuk dışı soruşturmalar sonlandırılmalıdır.

• CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALIDIR
Gazeteciler tutuksuz yargılanmalıdır.

g.
tr

Hapisteki tutuklu ve hükümlü 34 gazeteci serbest bırakılmalıdır.

• AKREDİTASYON UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİDİR

Pek çok toplantıya siyasi iktidar destekli TRT ve Anadolu Ajansı temsilcileri alınmakta,
diğer gazetecileri alınmamaktadır. Haber almada eşitlik ilkesini ortadan kaldıran akreditasyon uygulamasından vazgeçilmelidir.

• YAYIN YASAKLARI SANSÜR ARACI OLARAK KULLANILMAMALIDIR

.tg
c.
or

Olaylar ne kadar sarsıcı olursa olsun yayın yasaklarıyla halkın haber alma hakkı engellenmemelidir. Her sarsıcı olayda Anayasa’ya da aykırı olan yayın yasakları uygulamasının
getirilmesinden vazgeçilmeli, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkı zedelenmemelidir.
İnternet sansürüne son verilmelidir.

• KAMUYA AİT ŞİRKETLERİN REKLAM DAĞILIMI ADİL OLMALIDIR

Kamu ihalelerinin, kamu şirketlerine ait reklamların medyada adil bir biçimde dağıtımı
sağlanmalıdır.

• KAMUYA AİT DİJİTAL PLATFORM VE TÜRKSAT UYDUSU SANSÜR AMACINA

w

HİZMET ETMEMELİDİR
Türksat uydusu ve kamu dijital yayın platformları medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara
tarafsız, hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek
ile yükümlüdür. İktidarın hoşuna gitmeyen yayın kuruluşlarının sansür amacıyla hukuksuz
bir biçimde uydudan ve dijital yayın platformlarından çıkarılmasından vazgeçilmelidir.

• GAZETECİLER OTO SANSÜRE ZORLANMAMALIDIR

w
w

Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret adı altında dava açılmasına neden olan
TCK’daki 199. Madde değiştirilmelidir. Hakaret suçlamasıyla gazetecilerin oto sansüre itilmesi alışkanlığından vazgeçilmelidir.

• MEDYADA SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ AÇILMALIDIR
Medyada sendikalaşmayı zorlaştıracak yaklaşımlardan uzak durulmalıdır.

• MEDYADA İŞSİZLİK SORUNU ARAŞTIRILMALIDIR

Gazete sahiplerine yönelik baskılar nedeniyle sektörde artan işsiz gazeteci sorununun
araştırılması için TBMM’de bir komisyon kurulmalıdır.

•ETİK İLKELERE UYGUN GAZETECİLİK YAPILMASI ENGELLENMEMELİDİR
Siyasi iktidar evrensel gazetecilik değerleriyle de örtüşen Türkiye Gazetecilik Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun gazetecilik yapılmasını engelleyecek yaklaşımlardan kaçınmalıdır.
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24.03.2016

“Habere Özgürlük Toplantısı”ndan çarpıcı mesaj:“Gazetecilik suç değil, çözümdür”

“Gazetecilik suç değil, çözümdür”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği,
DİSK Basın İş, Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği’nin tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı Habere Özgürlük Kampanyası’nın basın toplantısı yapıldı.

.tg
c.
or

Basın Özgürlüğü Zirvesi İstanbul’da
toplandı.Gazetecilerin tutuksuz yargılanması ve habere özgürlük sağlanması için
bir imza kampanyası başlatan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler
Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği,
DİSK Basın İş, Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği bir basın toplantısı düzenledi. Yabancı basın meslek örgütleri
temsilcilerinin de tam destek verdiği toplantıda “habere özgürlük çağrısı” tekrar edildi.

Toplantıya Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu,
Uluslararası Basın Enstitüsü Derneği, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi, Uluslararası Pen, Etik Gazeteciler Ağı, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü
Merkezi temsilcileri katıldı.

TGC BAŞKAN OLCAYTO: SONUNA KADAR GAZETECİLİK

w

TGC Konferans Salonu’nda yapılan basın toplantısında konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Gazetecinin ilk görevi barıştan yana olmaktır. Meslek örgütleri olarak omuz omuza verdik. Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için
birlikteliğimizi sürdüreceğiz” dedi. TGC Başkanı Olcayto şöyle devam etti:

w
w

“Türkiye’de yalnız gazeteciler değil, aydınlar, akademisyenler de zor günlerden geçiyor.
Demokrasinin olmazsa olmazı dediğimiz, halkın bilgi alma hakkı olan basın özgürlüğünün
en ufak izine Türkiye’de rastlamak mümkün değil. Nedenleri çok derinde. Türkiye’de halen
30 meslektaşımız tutuklu. Bazılarının iddianameleri halen hazırlanmadı. Uzun tutukluluklar
halen sürüyor. Can Dündar ve Erdem Gül’ün duruşmasını izleyeceğiz. Tüm meslek örgütleri
adliyede olacağız.Türkiye’de basın dayanışma halinde değil. Pek çok meslektaşımız nefret
suçunu işleyecek tarzda haberler yapıyor. Muhalif gazetecileri suçluyorlar. Gazetelerinde,
ekranlarında açıkça yargısız infaz yapıyorlar. Gazeteciler olarak; sonuna kadar gazeteciliğin
evrensel hak ve özgürlüklerini koruyacağız. Ayakta dimdik durmaya devam edeceğiz. Ölümlere de alışmayacağız. Ölümlere alışmayı da reddediyoruz. Savaşı da reddediyoruz.”
Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç, ise “Bugün 33 gazeteci cezaevinde, yüzlerce gazeteci binlerce davada yargılanıyor. Gazeteciler, terör örgütü
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üyeliği, terör örgütü propagandası, cumhurbaşkanına hakaret iddiaları ile suçlanıyor” diye
konuştu.
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Genel Sek. ve GÖP Dönem Sözcüsü Ümit Gürtuna, şunları
dile getirdi:

FARUK EREN: DEMOKRASİ CAN ÇEKİŞİYOR

g.
tr

“Bugün geldiğimiz noktada, cezaevindeki meslektaşlarımızı defalarca Adalet Bakanlığı’na
başvurmamıza rağmen ziyaret edemiyoruz. Gazetecilik meslek örgütleri olarak meslektaşlarımızla dayanışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız.”

DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, gazetecilerin büyük baskı olduğuna dikkat çekti:

.tg
c.
or

“Yasalar hiçe sayılarak ilçe ilçe sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. İnterneti ve telefon
erişimi, haberleşme kesiliyor. Çatışma bölgelerinde neler yaşandığını bilmiyoruz. Çünkü bölgeden gazeteciler çıkarıldılar. Gazeteciler yaralanıyor, darp ediliyor. Gül, Dündar, Refik Tekin
ve birçok gazeteci arkadaşımız yaptığı gibi halka doğruları anlatmaya devam edeceğiz”
Haber-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Engin Başçı, toplumun kaplumbağa sendromu
yaşadığını belirtirken örgütlenmenin önemine dikkat çekti:
“Türkiye gerçekten çok tuhaf bir zamanı yaşıyor. Bu ülke insanı, aklını yitirmiş durumda.
Can Dündar ve Erdem Gül gibi gazetecilik faaliyetini yerine getirenlerin casus olarak nitelendirildiği dönemi yaşıyoruz. Meslektaşlarımız inanmış gibi görünerek casusluk faaliyeti olduğunu yazabiliyor. ‘Gazeteci gazetecinin kurdudur’ denilen dönemi yaşıyoruz.”

BASIN ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ BAŞKANI GÜRSEL: GAZETECİLERİN TUTUKLANMALARI TRAJEDİYDİ
Basın Enstitüsü Der. Bşk. ve IPI Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel, konuşmasında şu noktalara vurgu yaptı:

w

“Gazetecilerin tutuklamaları trajediydi. Trajediyi komediye dönüştürmeye çalışıyorlar.
Bir çılgınlık komedisi yapılmak istenen. Bu çılgınlık ülkemizde barışı, özgürlüğü ve ülkeyi
rehin aldı, yok etmekte. Buna karşı dayanışmadan başka çaremiz yok. Dayanışmayı bütün
alanlarda göstermemiz lazım.”

w
w

AVRUPA GAZETECİLER FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ BARRY WHİTE: KORKU İÇİMİZE
KOYDUĞUMUZ CEZAEVİDİR

Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Gazetecilik Federasyonu adına konuşan
Barry White,
“9 ülkede 320 bin gazeteciyi temsil eden bir meslek örgütüyüz. Uluslararası dayanışma
üzerine çalışıyoruz. Basın özgürlüğü ve özgür bir basının çalışma koşullarını savunmak için
mücadele veriyoruz” dedi.

ULUSLARARASI PEN ADINA KONUŞAN ELİSABETH OLİN: YAZMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HEP
SAVUNACAĞIZ
Uluslararası PEN adına konuşan Elisabeth Olin, ifade özgürlüğünün önemine işaret etti:
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“İfade özgürlüğü demokratik toplumun en temel özgürlüklerinden bir tanesidir. Kamuoyunu korumanın yolu ifade özgürlüğünden geçer. Can Dündar ve Erdem Gül, rollerini tam
anlamıyla yerine getirdiler. İşlerini yaptıkları için bu tatsız deneyimi yaşadılar.“

MICHELLE TRIMBORN: CUMHURBAŞKANINA HAKARET MADDESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILSIN

g.
tr

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nden Michelle Trimborn, “Tüm dünyada
ifade özgürlüğünü takip ediyoruz. Medya özgürlüğünü ihlal, sadece bir mesleği hedef alan
değil, demokrasiyi hedef alan bir ihlaldir” diye konuştu. Trimborn şöyle devam etti:

“Sonuçta, Türkiye hükümetini medya özgürlüğüne dair meselelerde AİHM kararlarına
saygı duymaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı’na hakareti düzenleyen TCK’nın 299. maddesinin
kaldırılmasını talep ediyoruz.”

.tg
c.
or

CHRISTOPHE DELOIRE: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL HER ŞEYİN ÇÖZÜMÜDÜR

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Türkiye’de özgürlükler tehdit altında. Demokrasi tehdit altında. Türkiye gerçek bir terörle de karşı karşıya.
Savcılıkların başka işi yok mu öğretim görevlilerine ve gazetecilere terörist diye işlem yapıyor.
Savcının bu kadar mı boş zamanı var? “ dedi

NİNA OGNİANOVA: BÜTÜN SUÇLAMALARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ

Gazetecileri Koruma Komitesi’nden Nina Ognianova, ise toplantıda MİT tırları haberinin
önemine vurgu yaptı:
“Can Dündar ve Erdem Gül, etkin gazetecilik yaptıkları için baskı altındalar. Yaptıkları
haber sadece Türkiye değil bölgenin güvenliği açısında da önemli. Tek bir gün bile cezaevinde
kalmamaları gerekirdi.”

CAN DÜNDAR: TOPLUMA GÖZDAĞI VE GÖZBAĞI

w

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar,Türkiye’de topluma gözdağı
ve gözbağı dayatıldığını savundu:

w
w

“Biz ise gazeteciliği savunuyoruz. Gazeteciliği savunmaya da devam edeceğiz. En kötüsü,
bize karşı olanlar da gazeteciler. En kötü hakaretleri onlardan işittik. Biz meslek dayanışmasından değil, iyi ya da kötü dayanışmasından söz edebiliriz. İyi gazeteciler var. Kötü gazeteciler var. Kendi meslektaşlarına bile duyarsız hale geldiklerini görebiliyoruz. Bütün bir mesleği
ve toplumu tutuklama gayreti var. Çok sorunumuz var. Ama yeni bir medyayı inşa etmenin
düşüncesine başlamamız lazım.”

ERDEM GÜL: DÜŞÜNCE HAYATI TAHRİBAT ALTINDA
Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, ise konuşmasında şunları dedi:

“Eskiden de baskılar vardı. Üç aylık hapis döneminden sonra gördük ki, şimdiki o dönemlerde yaşananlardan çok daha farklı. Dibe doğru gitmiş medya düzeneği içinde hayat
damarlarını bulmaya çalışıyoruz. Asıl olarak Türkiye’de medya ile birlikte düşünce hayatının
da yavaş yavaş büyük bir tahribat altında olduğunu görmemiz gerekiyor.”
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TGC MESLEKTE İZ BIRAKANLAR TOPLANTILARI

1. Şakir Süter/ Gazeteci

g.
tr

TGC Meslekte İz Bırakanlar toplantılarıyla yaşayan ve kaybettiğimiz gazeteci ve yazarların dünya görüşlerini, eserlerini üyeleriyle paylaşmayı sürdürüyor: Bugüne kadar
toplantılara konu olan gazeteci ve yazarların isimleri (anma tarihlerine göre):
2. Niyazi Ahmet Banoğlu/ Gazeteci- Tarihçi- Yazar
3. Semih Balcıoğlu/ Karikatürist
4. Faruk Nafiz Çamlıbsel/ Şair-Yazar

.tg
c.
or

5. Doğan Nadi / Gazeteci-Yazar

6. Burhan Arpad / Çevirmen-Yazar
7. Hrant Dink/ Gazeteci

8. Uğur Mumcu/ Gazeteci-Araştırmacı Yazar

9. Cevat Fehmi Başkut/ Gazeteci-Tiyatro Yazarı- TGC önceki başkanlarından
10. Vasfiye Özkoçak / Gazeteci

11. İlhan Selçuk ve Karikatürist Turhan Selçuk
12. Oktay Akbal/ Gazeteci- Öykü Yazarı

13. Necmi Tanyolaç/ Gazeteci- Spor Yazarı- TGC önceki başkanlarından
14. Yılmaz Öztürk/ Gazeteci

15. Sedat Simavi/ Gazeteci- TGC Kurucu Başkanı

w

16. Ali Gevgilili/ Gazeteci

w
w

17. Oktay Kurtböke/Gazeteci
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MESLEKTE İZ BIRAKANLAR 1

TGC, gazeteci Şakir Süter'i andı

.tg
c.
or

2007 yılında hayatını kaybeden
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
önceki Yönetim, Onur ve Balotaj Kurulu Üyelerinden Gazeteci Şakir Süter,
Çemberlitaş'ta bulunan TGC Basın
Müzesi’nde düzenlenen panelle anıldı.

g.
tr

27.08.2013

Panelin açılış konuşmasını TGC
Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan
Olcayto, Şakir Şüker’i sevgi ve özlemle
andıklarını söyleyerek konuşmasına başladı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, “ŞakirSüter
ile birlikte güzel günlerimiz geçti. Şakir Süter’in ben iki özelliğini size söylemek isterim.
Birincisi gazeteci olarak hep saygı duyulan bir kimliği oldu. Gazeteciliği başka işlere bulaştırmadı. İkincisi, siyasetle ilgili yazılar yazdığı halde siyasetçilerle hep mesafeli oldu”
diye konuştu.

ORHAN ERİNÇ: GAZETECİLİKTEN ÖDÜN VERMEDİ

w

TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan’ın moderatörlüğündeki panele; TGC Önceki
Başkanı Orhan Erinç, gazeteci Burhan Ayeri konuşmacı olarak katıldı. TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, Süter ile ilgili anılarını paylaştı. Erinç, şunları söyledi:

w
w

"Şakir, haber kokusu alan bir gazetecidir. Aynı zamanda çok iyi fıkra anlatırdı. Şakir
Süter, gazetecilikten ödün vermeyen bir yaklaşımla kendisine yöneltilen eleştirileri etkisizleştirmesini de başaran meslektaşlarımızdan biriydi. Şakir’i çok genç yaşta kaybetti”

ORHAN AYHAN: VEFA ÇOK ÖNEMLİDİR

TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan da Şakir Süter ile ilgili anılarını paylaştı. Özellikle TGC’de geçirdikleri günlerden bahseden Ayhan, Süter’in vefalı bir meslektaşı olduğunu belirtti. Orhan Ayhan, “Hayatta en önemli şey vefadır. Şakir de vefalı biriydi.
Son derece dikkatli yazardı. O bakımdan onun mesleğin buradan gerekten takdirle karşılıyorum. Haber yaptığı kişiye de saygı duyardı” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Burhan Ayeri ise “Anım çok ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çeşitli kurumlarda çalıştık, birlikte çalıştık. Yollarımız ayrıldı. Ama bir baktık yollarımız tekrar kesişti.
Didiştik, ama hiç dostluğumuz bozulmadı. Sigaranın zararlarını duyduktan ve kendi hastalığı ortaya çıkmasından sonra herkese ‘sigara içmeyin’ demeye başladı. Arkadaşlarının
sigara içmesinin önüne geçti. Hastalığında hep bir mucize bekledi ama olmadı”dedi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği
“İz Bırakanlar” toplantıları devam ediyor.TGC
üyelerinden gazeteci, tarihçi ve yazar Niyazi
Ahmet Banoğlu, vefatının 21. yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği “İz Bırakanlar”
programının ikincisinde anıldı.
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Niyazi Ahmet Banoğlu ölümün 21. yılında panelle anıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC
Başkanı Turgay Olcayto, Niyazi Ahmet Banoğlu’nun hem çok iyi yazar hem de çok iyi tarihçi olduğu kadar gazetecilik yönü çok sağlam bir
ustaları olduğunu söyledi. Banoğlu’nun özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğuna dikkat çeken Başkan Olcayto, Banoğlu’nun Atatürk’ü anlatan çok sayıda
eser kaleme aldığını belirtti.

ÖZDEMİR: TARİHİ OLAYLARIN TANIĞIYDI

w
w

w

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya konuşmacı olarak Niyazi Ahmet Banoğlu’nun kızı-TGC üyesi Deniz Banoğlu, TGC
Önceki Başkanı-Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Erinç ve TGC üyelerinden Turgut Fethi
Erden katıldı. TGC Genel Sekreter Yardımcısı Özdemir, “Latif Hanımla ilk görüşen gazeteci
Niyazi Ahmet Banoğlu oldu. 27’si Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili olmak üzere 100’ün
üzerinde eseri kültür hayatımıza bıraktı. Tarihi araştırmalarıyla ünlendi. Aynı zamanda
çok ilginç tarihi olayların da tanıklığıydı. Bunlardan birisi Hatay olayları sırasında Atatürk’ün yazdığı başyazılara Asım Us imzası atılmasına tanık oldu. Cumhuriyet ve Osmanlı
tarihi konusunda unutulmayacak eserler verdi. 1992 yılında aramızdan ayrıldı.”

ERİNÇ: ATATÜRK’ÜN GÜVENİNİ KAZANAN GAZETECİLER ARASINDAYDI

TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, ise “Kendisini sohbetinden de yararlanılan, espiri
yapma konusunda da başarılı olan bir ustamız olarak gördüm. Ben gerçekten Niyazi
Ahmet Beyi hayatımda çok önemsedim. Çünkü hepimiz, gazetede o dönemdeki yazı işleri
müdürlerinin ve istihbarat şeflerinin değerini bilerek bugünlere geldik” dedi.
Toplantıda Niyazi Ahmet Banoğlu’nun kızı-TGC üyesi Deniz Banoğlu, babası ile ilgili
anılarını paylaştı.
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25.10.2013

“İz Bırakanlar” toplantılarının üçüncüsünde 2006 yılında hayatını kaybeden TGC Onur
Kurulu Başkanlarından karikatürist Semih Balcıoğlu anıldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
düzenlediği “İz Bırakanlar” toplantıları
devam ediyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, Semih Balcıoğlu’nu sevgi, saygı
ve özlemle andıklarını söyleyerek sözlerine başladı. Başkan Olcayto, “Semih
ağabeyi konuşmak hem çok kolay hem
de bir o kadar zor. Kolay; çünkü çok dost canlısı, çok örgütçü bir gazeteciydi. Sanat tarafını
konuşmaksa kolay değil; çünkü Semih Balcıoğlu, hem uluslararası alanda hem de ülkede ün
yapmış, karikatürüyle, sanatıyla kendini kanıtlamış bir gazeteciydi” dedi.

ÜSLUBUYLA O DÖNEME RENK KATTI

w
w

w

Mesleğe yeni başladığı dönemde Semih Balcıoğlu’nun sendikanın genel başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Olcayto, “Sendikanın önünden geçerken içerden hep Semih Balcıoğlu’nun kahkahaları gelirdi. ‘Sendikanın işleri iyi gidiyor’ diye geçirirdim aklımdan.
Gerçekten Semih Balcıoğlu kendi üslubuyla o döneme renk katmıştı. Sonra TGC’nin Onur
Kurulu’nda görev aldı. Onun dışında da ne zaman başım sıkışsa ya da bir toplantıya çağırdıysam bir kere bile ‘hayır’ dediğini duymadım. Her zaman ‘Cemiyet çağırıyorsa ben oradayım’ derdi.

SUNAR: HAYATINI KARİKATÜRE ADADI

Sunar Aytuna, Emel-Semih Balcıoğlu çiftinin; sevdikleri insanları ailelerinden biri olarak
görüp değere verdiklerini anlattı. Aytuna, Balcıoğlu’nun evindeki çalışma masasına ve üzerindeki eşyaların önemine değinerek “Bütün hayatını karikatüre adadı” dedi.

ÜSLUBUNA VE ZARAFETİNE HAYRAN OLDUM

Yazzar Deniz Kavukçuoğlu, tanışma anlarından dostluklarına, birlikte yaptıkları seyahatlerden izledikleri maçlara kadar pek çok anısını katılımcılarla paylaştı. Kavukçuoğlu, “Semih
ağabeyin davranışına, üslubuna, zarafetine hayran oldum. İnsanlarla ilişkileri, davranışları
gerçekten özellikle bugünün genç insanlarına örnek olacak bir tarzdı” dedi. TGC Yönetim
Kurulu üyesi Kamil Masaracı ise fıkralarla Semih Balcıoğlu’nu anlattı.
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Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk şiirine büyük ad oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği “Meslekte İz Bırakanlar” toplantılarının dördüncüsünde 1973 yılında hayatını kaybeden şair-yazar Faruk Nafiz Çamlıbel
konuşuldu.

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği " Meslekte İz Bırakanlar" toplantıları devam ediyor. TGC üyelerinden
Faruk Nafiz Çamlıbel, vefatının 40. yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
düzenlediği "Meslekte İz Bırakanlar" programının dördüncüsünde anıldı. Çemberlitaş’ta bulunan TGC Basın Müzesi’nde
düzenlenen toplantıya, TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, şair-yazar-eleştirmen Eray Canberk, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer ile Balotaj Kurulu Üyesi Şevket
Uygun, Çamlıbel’in damadı Fahrettin Belgin, gazeteci, karikatürist ve ressam Hikmet
Andaç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

"TGC ÜYESİ USTA KALEMLER"

w
w

Panelin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendi. Güneş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin değerli üyelerinden Şair-Yazar Faruk Nafiz Çamlıbel’i saygıyla andıklarını söyleyerek sözlerine başladı. Genel Sekreter Güneş, "Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin 3 bin 638 üyesi var ve bu üyeler arasında; Türk edebiyat, sanat, sinema ve
spor dünyasının çok değerli kalemleri bulunmaktadır. Meslekte İz Bırakanlar toplantısı,
bu önemli isimleri tekrar hatırlatmak ve çok zengin olan eserlerini bir kez daha paylaşmak
amacıyla düzenleniyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Meslekte İz Bırakanlar toplantıları
ile bu değerli ustaları anmaya devam edecek" dedi.

"MESLEKTE İZ BIRAKAN İSİMLERİ ANIYORUZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto Meslekte İz Bırakanlar toplantılarının önemine değindi ve ileride bu toplantıların kitaplaştırılabileceğini
belirtti. Başkan Olcayto, şunları söyledi: "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak ‘Meslekte
İz Bırakanlar’ başlıklı toplantılar kapsamında bugün aramızdan ayrılışının 40. yılında Şair42
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Yazar Faruk Nafiz Çamlıbel’i anıyoruz. Meslekte iz bırakan isimleri anmayı sürdüreceğiz.
Belki ileride bu toplantıları kitap halinde sizlere sunabiliriz.”

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

“ESERLERİYLE CAN BULDU”
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TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği toplantıda, Şair-Yazar
Faruk Nafiz Çamlıbel’in hayatı ve eserinin işlendiği sinevizyon gösterisi katılımcılarla
paylaşıldı. Toplantıda Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, şair-yazar-eleştirmen Eray Canberk, Çamlıbel’i çeşitli yönleriyle ele aldılar.
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Genel Sekreter Yardımcısı Özdemir, Faruk Nafiz Çamlıbel’in hayatını, yaşadıklarının
eserleriyle nasıl can bulduğunu aktardı. Özdemir, Faruk Nafiz’in hayatında Şukufe Nihal’in önemine değindi. Özdemir, "Şiir yazmaya genç yaşlarda başlayan Çamlıbel şiirlerini önce aruz ölçüsüyle yazdı, daha sonra hece ölçüsünü benimseyerek ‘Beş Hececiler’
adıyla anılan grup içinde yer aldı. Şiirleri Yeni Mecmua, Fağfur, Edebiyat-ı Umumiye
Mecmuası, Büyük Mecmua, Nedim, Yarın, Süs ve Hayat gibi dergilerde yayınlanan şairin
şiir kitaplarının yanı sıra oyun ve romanları da bulunuyor. Behçet Kemal’le birlikte yazdıkları "Onuncu Yıl Marşı" Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen Çamlıbel 8 Kasım
1973 tarihinde, Akdeniz gezisindeyken, Kaş-Fethiye arasında yaşama veda etti" diye konuştu.

"TÜRK ŞİİRİNE BÜYÜK AD OLDU"

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, şunları söyledi:

w

"Hececiler çok önemli. Hececilerin içinde en önemlisi de Faruk Nafiz Çamlıbel’dir.
Türk edebiyatında dilin sadeleşme evreleri vardır. Bizde sadeleşme düz yazıdan çok şiir
yoluyla olmuştur. Beş hececilerin görevi; şiirin ağır dilini Türkçenin anlaşılır bir düzeyine
yerleştirmekti. Bu aslında çok zor bir iştir. Çünkü biçim ile içerik her zaman uyum sağlayamaz."

"ŞİİR DİLİNİN OLUŞMASI”

w
w

Toplantıda konuşan Eray Canberk, ise şunları söyledi:

"Ezilenleri, toplumdan dışlananları yansıtırken, siyasal tavırdan, ideolojik olmaktan
uzak durur ama insancıldır ve yerleşik değerleri sarsmaktan, insanı tedirgin etmekten,
huzursuz etmekten geri kalmaz. Duygularını uç noktalara götürür, vurucu biçimde dile
getirir. Pek az şiiri müstezat biçimindedir. Aruz ya da hece ölçüsü içinde kafiye zenginliği
sunar. Kelime dağarcığı bir Çamlıbel sözlüğü yapacak kadar zengindir. Şiirlerin adları da
bunu kanıtlar. Çamlıbel’in şiiri ve şiirimize katkısı çeşitli nedenlerden tümüyle ve yeterince değerlendirilmemiştir. Ölümün 40. yılında şairimizi saygıyla anıyorum ve daha
ayrıntılı ve kapsamlı incelemelere konu edilerek değerlendirilmesini diliyorum."
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19.12.2013

Başkan Olcayto: Meslekte İz Bırakanlar toplantıları sürecek

TGC üyesi, Cumhuriyet Gazetesi sahiplerinden yazar Doğan Nadi anıldı. TGC Başkanı
Turgay Olcayto, “Meslekte İz Bırakanlar” toplantılarının devam edeceğini, 26 Aralık’ta
İstanbul sevdalısı çevirmen Burhan Arpad’ın anılacağını söyledi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
üyesi, Cumhuriyet Gazetesi sahiplerinden yazar Doğan Nadi, doğumunun 100. yılında Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin düzenlediği "Meslekte İz
Bırakanlar" toplantılarının beşincisinde anıldı.

Doğan Nadi’nin anıldığı toplantının moderatörlüğünü, TGC Başkanı
Turgay Olcayto yaparken, TGC önceki Başkanı-Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı
Orhan Erinç ve gazeteci-yazar Orhan Karaveli konuşmacı olarak katıldı.

w

Başkan Olcayto, “Meslekte İz Bırakanlar toplantılarını sürdüreceğiz. 26 Aralık’ta bir
İstanbul sevdalısı ve ünlü bir çevirmen olan Burhan Arpad’ı anacağız. Arpad, özellikle İstanbul yazılarıyla çok iyi bilinen bir gazeteciydi. Onun anlattığı İstanbul’u, onun eleştirdiği İstanbul’u, özellikle bugünkü mega İstanbul’u yaşadıkça yaptığı şeylerin önemini
anlıyoruz ve uyarılarına kimsenin kulak asmamasına da üzülüyoruz” diye konuştu.

w
w

ERİNÇ: HOŞGÖRÜLÜ BİR YÖNETİCİYDİ
TGC önceki Başkanı-Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç,

“Doğan Bey, gerçekten çok hoşgörülü yöneticilerden biriydi. Zaten biz o dönemdeki
gazete sahiplerine, gazetecilikten gelenlere tabii, hiçbir zaman patron gözüyle bakmazdık. Usta bir meslektaşımız olarak, değerli kişiler olarak bakardık. Onlar da doğrusu patronluk taslamazlardı. Gazetecilik içindeki dayanışmayı onlar da sürdürürlerdi” dedi.

GÜNÜMÜZ GAZETECİLİĞİ

Gazeteci-yazar Orhan Karaveli, Doğan Nadi’den başlayarak günümüz gazeteciliğini
şöyle değerlendirdi: “O dönem gazeteler güç durumdaydı, gazeteciler sınırlı paralarla
geçinmeye çalışıyorlardı. Basının bugünkü imkânları yoktu ama basın mensupları halkın
gözünde o dönem daha itibarlıydı. Gazeteci olmak bir şerefti. ‘Biz gazeteciyiz’ dediğimizde onur duyardık. Bu onuru bugün de gazeteci kardeşlerimiz duyabiliyorlar mı?”
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"Burhan Arpad örnek bir gazeteciydi"
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26/12/2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi çevirmen-yazar Burhan Arpad, “Meslekte İz Bırakanlar” toplantılarının 6’ncısında TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda anıldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği " Meslekte İz Bırakanlar" toplantıları
devam ediyor. TGC üyelerinden, çevirmenyazar Burhan Arpad, "Meslekte İz Bırakanlar"
toplantılarının altıncısında anıldı.Toplantının
açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto, “Çevirmen, gazeteci- yazar, İstanbul tutkunu Burhan Arpad’ı
anmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle tanışmıştım. Bana çok sevdiğim ‘Tütün’ isimli kitabını imzalamıştı. O kitabı kütüphanemin ‘en başucu kitapları’ olarak ayırdığım yerde tutuyorum” diye konuştu. Toplantıya konuşmacı olarak katılan TGC Önceki Başkanı
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Erinç, Bizim Gazete yazarı-şair, eleştirmen Eray Canberk,
gazeteci-yazar Adnan Özyalçıner, Burhan Arpad’ı çeşitli yönleriyle anlattı.

w

Gazeteci-yazar Adnan Özyalçıner, “Çok çalışkan, örnek bir gazeteciydi. Burhan Arpad gazetecilik yaşamında, öyküleriyle romanında ve bütün öteki yazılarında ortaya koyduğu politik,
siyasal görüşlerini, geleceğe olan güvenini öz yaşamında da sürdürmüştür. Burhan Arpad’ı
yoğun gazetecilik çalışmalarının yanı sıra asıl edebiyatımıza öykü, roman, gezi yazıları, tiyatro
eleştirileri, anı, bir de Alman edebiyatı ile Avusturya edebiyatından aktardığı çeviri kitaplarıyla
yaptığı katkılarla anmalıyız “ dedi.

w
w

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç ise şunları söyledi:

“Burhan Bey, ben doğduğum yıl gazeteciliğe başlamış. ‘10 parmağında 10 marifet var’
diye tanımlanan ustalarımızdan biriydi. Sadece gazetecilikle yetinmedi, özellikle Almanca’dan
çevirileri edebiyata kazandırdı. En önemli özelliklerinden biri Dârülbedayi şimdiki adıyla İstanbul Şehir Tiyatrolarının kuruluşundan ”
Eleştirmen-yazar Eray Canberk, Arpad “Gazeteciliğe adliye muhabiri olarak başladı. Adliye
muhabirliği, insanları olduğu gibi, bütün her yönüyle tanımasına yol açar. Burhan Arpad, bundan çok yararlanmıştır. ‘Adliye muhabiri olmasaydım bu kadar şeyi göremeyecektim’ demiştir. Bir de benim dikkatimi çeken bir konu daha var. Almanca öğrenme tutkusu. Burhan Arpad,
genç yaşta babası vefat edince hayatını kazanmak için sigara Çocuklara edebiyat dışında biyografi okutulmalı. Eğer tarihi, özellikle yakın tarihi öğretmek istiyorsak bu çok önemli.
Bunun en güzel örneği Burhan Arpad’ın kitaplarıdır. Arpad, Türk okurunun bilmediği, tanımadığı yazarları bize çevirerek kazandırmıştır”
45
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Hrant Dink "Meslekte İz Bırakanlar" toplantısında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği “Meslekte İz Bırakanlar” toplantıları kapsamında anıldı. TGC Başkanı Turgay
Olcayto’nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıya konuşmacı olarak; Agos Gazetesi köşe
yazarı Karin Karakaşlı ile T24 köşe yazarı Aydın Engin katıldı.

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
düzenlediği " Meslekte İz Bırakanlar"
toplantıları devam ediyor. 19 Ocak
2007 tarihinde genel yayın yönetmeni olduğu Osmanbey’de Agos gazetesinin önünde uğradığı silahlı
saldırı sonucu yaşamını yitiren Agos
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hrant Dink, "Meslekte İz Bırakanlar" toplantılarının yedincisinde anıldı. TGC Burhan
Felek Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Güver, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel
Göksu, TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Muammer
Tuncer ile Balotaj Kurulu Üyesi Şevket Uygun’un da aralarında bulunduğu davetliler katıldı. Toplantının moderatörlüğünü TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun yaptığı toplantıya
konuşmacı olarak; Agos Gazetesi köşe yazarı Karin Karakaşlı ile T24 köşe yazarı Aydın
Engin katıldı.

w
w

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: HRANT’IN DESTEĞE İHTİYACI VARDI

TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Bugün sevgili arkadaşımız gazeteci Hrant Dink’i
anmak için bir araya geldik. Hrant Dink’i bana Leyla Tavşanoğlu tanıştırmıştı. Dink ile
ondan sonra sohbetlerimiz kopmadı. Telefonda ya da rastladığımızda uzun uzun konuştuk. İçimi acıtan başka bir şey var. Medyada yeteri kadar Hrant’a sahip çıkabildik mi?
Çıkabildiğimizi hiç zannetmiyorum. Hrant’ı en zor zamanlarında yalnız bıraktık. Hep üstesinden gelir gibi gördük. Oysa en sıkıntılı anlarıydı. Desteğe gereksinimi vardı. Tam
tersine bugün ortalarda başka komplolar peşinde koşan gazeteci arkadaşlarımız var.
Onlar Hrant’ı hedefe koymakta gecikmedi. Israrla Hrant’ı medyada Türk düşmanı olarak
göstermeye çalıştılar. Onun kardeşlik ve barış mesajlarını almak istemediler. Duymazdan
geldiler. Çünkü onların hesaplarına, çıkarlarına uymuyordu. O bakımdan içim hep buruk.
Bugün cezaevindeki arkadaşlarımıza destek oluyoruz, ilgileniyoruz. Bugünlerde yaptığımızın onda birini o zamanlar Hrant’a yapamadık.”
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T24 KÖŞE YAZARI AYDIN ENGİN: AZINLIK MEDYASI, EN ZOR GAZETECİLİK ALANIDIR
T24 köşe yazarı Aydın Engin, azınlık medyasının yaşadığı zorluklara değinerek Agos
Gazetesi’nin bu noktadaki önemini anlattı.
Engin, şunları söyledi:

.tg
c.
or

g.
tr

“Azınlık medyası, en zor gazetecilik alanıdır. Bu noktada Agos’un çok önemli ve anlamı bir yeri var. Türkiye’de azınlık örgütleri, ‘Aman devletle başımız belaya girmesin,
Ankara ne diyorsa isabet buyurdunuz efendim, sesimizi aşağıda tutalım ki başımız belaya
girmesin’ diyen örgütlerdi. Onların yayınları suya sabuna dokunmazdı. Düğün, nikah,
vakıfların toplantılarının haberlerini duyururlardı. Ankara ile iyi geçinmeyi isteyen, fısıltı
tonuyla yazıp çizen yayınlar yaparlardı. Sonra Agos geldi. Çok farklı bir sesti. Profesyonel
gazeteci diye orada burada hava basan bizler, Agos’u önce küçümsedik, önemsemedik,
sıradan bir cemaat gazetesi diye baktık. Ama bir süre sonra tokat gibi yüzümüze şaklamaya başladı. Susmuş, sinmiş, Ermeni toplumundan farklı bir ses yükseldi. Sadece bizler
şaşırmadık, Ermeniler de şaşırdı ve korktular. Hiç kimse Agos ilk çıktığında ‘Yaşasın artık
bizim de çok güzel bir gazetemiz var’ diye bağrına basmadı. Tersine ‘Acaba bu yüzden
başımız belaya girer mi? Yazılanlar, çizilenler cemaatin başına bir şey getirir mi’ dediler.
O kadar öyle ki patrikhane çok uzak mesafede durmayı tercih etti. Agos, özellikle genç
Ermeniler arasında inanılmaz bir etki yaptı. Ben Hrant’ın ölümünün ardından o büyük
unutulmaz uğurlama töreninde minibüsten, şöyle seslenmiştim: ‘Kadın ve erkek, genç
ve yaşlı Hrant’lar aramızdan birini uğurluyoruz şimdi’ diye… Gerçekten o gün orada
kadın ve erkek, genç ve yaşlı Hrant’lar vardı. İlk defa vardı Ermeni toplumunda… O yüzden Agos Gazetesi’nin öneminin ve anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bugün
susmamış, sesini gür çıkarmaya kararlı ve çıkarabilen genç Ermeni arkadaşlarım var. Bu
arkadaşlarımız birer Hrant oldular.”

w

AGOS GAZETESİ YAZARI KARİN KARAKAŞLI: ERMENİLER ANADOLU’NUN TA KENDİSİDİR
Agos Gazetesi köşe yazarı Karin Karakaşlı ise Agos Gazetesi’nin kurulduğu yıllarda
ülkede yaşananlardan örnek verdi. Karakaşlı, tarihi sırayla Ermenilerin yaşadığı sıkıntıları
anlattı. Karakaşlı, gazetenin kuruluşu ve Hrant Dink ile ilgili ise şunları söyledi:

w
w

“Hrant Dink başta olmak üzere gazetenin içinde Ermeni basınından gelen iki üç kıymetli çınarımız var o dönemde. Ermeni basının emekçileri… Ve böyle başlıyor Agos…
Birinci amaç, her nevi iftira süreci olduğunda bir kendini anlatmak, iki; özellikle zorunlu
sürgünler, kökten kazınış sonrası gidilen her yerde yeni bir dil, burada kalanlar için demografik yapı tamamen değiştiği için kapatılan onca okul sonrasında ana dilin aktarılamaması gibi bir sıkıntı da yarattı. Tabii Ermenice yaşıyor ama bahsettiğim sıkıntılardan
ötürü çok zorda. Bu noktada Türkçe yardımıyla Anadolu Ermenilerini kapsama ihtiyacı
var. Üçüncüsü, kültürü tarihi aktarmaktır. Ermeniler bırakılsa buranın son derece normal
vatandaşlarıdır. Halkıdır, Anadolu’nun ta kendisidir. Kültürün bir parçasıdır. Onsuz anlatılacak Türkiye eksik kalacaktır.
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MESLEKTE İZ BIRAKANLAR 8

"Uğur Mumcu halkın vicdanıydı"

g.
tr

24.01.2014

Bombalı suikastle yaşamını yitiren Türk basınının usta kalemlerinden Uğur Mumcu ölümünün 21. yıldönümünde TGC’nin düzenlediği etkinlikte anıldı

.tg
c.
or

Aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak
1993 tarihinde hayatını kaybeden araştırmacı- gazeteci-yazar
Uğur Mumcu, "Meslekte İz Bırakanlar" toplantılarının sekizincisinde anıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: YAŞASAYDI FAİLİ MEÇHULLER ÜZERİNE KAFA YORARDI

Toplantının açılışında konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

w

“Uğur Mumcu’yu yitireli 21 yıl olmuş. Geçen gün düşündüm; bugün Uğur Mumcu yaşasaydı özellikle 90’lı yıllarda üst üste gazeteci öldürmeleri ve siyasi cinayetlerle ortaya
çıkan faili meçhuller üzerinde mutlaka kafa yorar, bütün enerjisini toplar ve dosyalara
ulaşır, tozlu raflarından onları indirir ve mutlaka okurlarıyla buluşturmaya çalışırdı. O dönemde bu yana hâlâ hiçbir siyasi cinayetin ama özellikle gazeteci cinayetlerinin arkasındaki azmettiriciler ortaya çıkarılamadı. Uğur Mumcu’nun ‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi
olunmaz” deyişi her geçen gün toplumda önem kazanıyor. Şimdi herkes fikir sahibi, ama
bilgi sahibi olana pek rastlanmıyor” dedi.

w
w

ORHAN ERİNÇ: UĞUR MUMCU, HEM MESLEKTAŞIM HEM KAPI YOLDAŞIM
Toplantının moderatörlüğünü yapan TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç şöyle konuştu:

“Sevgili meslektaşımız Uğur Mumcu’nun aramızdan ayrılışının 21. yılında bir kez daha
TGC çatısı altında anmak için bir aradayız. Uğur Mumcu benim hem meslektaşım hem
kapı yoldaşım. Çünkü kendisiyle Cumhuriyet’te birlikte çalışma olanağına bulan kişilerden
biri de benim. Benim, 1980 –1993 yılları arasında Cumhuriyet’ten ayrılma sürecim var.
Mumcu’nun aramızdan ayrıldığı gün de ben henüz Cumhuriyet’e dönmemiştim. Konuşmalar yapıyorduk ama TGS başkanıydım. Bir Pazar günü televiziyon izlerken geçen alt
yazıdan Uğur Mumcu’nun arabasına konulan bombayla öldürüldüğünü gördüm. Sonra
fark ettim ki donup kalmışım. Daha sonra arkadaşlarımızla sendikada buluştuk. Cumhuriyet’e başsağlığına gittik. Çok iyi bir hukukçu, gazeteci, araştırmacı -soruşturmacı gazeteciliğin önder meslektaşlarımızdan biri olduğunu belirteyim.”
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NİLGÜN CERRAHOĞLU: UĞUR MUMCU HALKIN VİCDANIYDI
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Nilgün Cerrahoğlu konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:

g.
tr

“Uğur Mumcu için söylenebilecek çok şey var. Uğur Mumcu neden bu kadar kalıcı
oldu? Neden 21 yıl sonra hâlâ gazetesi, tam sayfa Uğur Mumcu ile çıkıyor. Neden Uğur
Mumcu denilince herkes kendisine çeki düzen verme ihtiyacı hissediyor. Neden Uğur
Mumcu, bu meslekte bu kadar eşsiz ve benzersiz? Bu sorular üzerinde düşününce insanın
aklına ilk gelen Uğur Mumcu’nun zamana çok büyük canlılık ve tazelikle meydan okuması
geliyor.”

NİYAZİ DALYANCI: HAYRAN OLDUĞUMUZ BİR GAZETECİYDİ

.tg
c.
or

TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı,
Uğur Mumcu’şu şu sözlerle anlattı:

“O dönemde bizim hayran olduğumuz, taklit etmeye çalıştığımız, gerçeğin peşinde
koşan gazetecilerin başında geliyordu Uğur Mumcu. Bir de benim çok sevdiğim Örsan
Öymen. İkisi birlikte Ağca meselesinin peşine düştüler. Tamamiyle ortaya çıkartamasalar
bile hiç değilse bile Amerikalıların bize satmaya kalktığı bu adam ‘Rusların adamıdır’ın
pek doğru olmadığını kanıtladılar.”

ALİ SİRMEN: UĞUR MUMCU, SÜREKLİ GÜLEN BİR İNSANDI

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen, çalışma arkadaşı Uğur Mumcu’yla anılarını
şöyle paylaştı:

w
w

w

“Uğur Mumcu dışarıdan bakıldığı zaman yolsuzlukları takip eden, haksızlıklarla mücadele eden, hırsızlıklarla baskılara karşı mücadele eden asık suratlı, çatık kaşlı bir savcı
izlenimi elde edilebilirdi. Hâlbuki bunlar Uğur Mumcu’yu yansıtmaz. Uğur Mumcu, sürekli
gülen, son derece dost, mizah duygusu yüksek bir insandı. Türk halkını temsil eden bir
insandı. Türkiye’nin gerçeklerine de iyi parmak basmıştı. Uğur Mumcu’nun gazeteciliği
araştırmacı gazetecilikti. Uğur Mumcu, gazeteciliğinde, gazeteciliğin halkın haber alma
özgürlüğünün bir parçası olduğunu, aracı olduğunu bilirdi.”

ALTAN ÖYMEN: ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK AJANSI KURULMASINI İSTİYORDU

Radikal Gazetesi köşe yazarı Altan Öymen, Uğur Mumcu ile birlikte çalıştıklarını, yaptıkları haberleri, haberler hazırlanma sürecinde yaşadıklarını anlattı. Öymen, şunları söyledi:
“Uğur Mumcu, çok çalışkan bir insandı. Hayatında, eğlence çalışmakla özdeşti. Çalışırken, öğrenirken, onları yazarken, anlatırken, gülünecek taraflarını bulur; arkadaşlarıyla
paylaşırdı. Bütün sohbetlerinde hem kendisini hem de onu dinleyenleri eğlendirirdi. İlk
bilgisayara geçenlerden biriydi. Yolsuzlukları izleyen ajans kurulmasını istiyordu. Bunun
projelerini yapıyordu, ölmeden kısa bir süre önce bana da anlattı. Araştırmacı gazetecilik
ajansı gibi. Burada Türkiye’deki yolsuzluk hadiseleri başta olmak üzere bütün gazetelere
servis yapabilecek ajans kurulsa ne iyi olurdu diyordu.”
49
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MESLEKTE İZ BIRAKANLAR 9
20.03.2014

g.
tr

TGC'nin 3. Başkanı Cevat Fehmi Başkut anıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) önceki başkanlarından, Cumhuriyet Gazetesi
genel yayın yönetmenlerinden Cevat Fehmi Başkut, TGC Basın Müzesi’nde anıldı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
üçüncü başkanı olan ve yedi yıl başkanlığı yürüten Cevat Fehmi Başkut’un anma toplantısında Başkan
Turgay Olcayto şöyle konuştu:

“Cevat Fehmi Başkut’un, çalıştığı
dönemin basın tarihimizde önemli
bir yeri var. 5953 sayılı yasa onların
girişimiyle, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ile İstanbul Gazeteciler Sendikası’nın uğraşlarıyla o zaman çıkmış oldu. Duruşuyla örnek başkanlarımızdan biridir.
Eserlerinde, tiplemelerinde hep çelişkileri kovalamış, toplumsal olayları konu almış,
büyük şehirle Anadolu insanının çelişkilerini ortaya koymaya çalışmıştır. Çok duru, basit
gibi görünen senaryoları, mizah da içerir.”

w

“MESLEK İLKELERİ YÖNÜNDEN KENDİSİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ”

TGC Önceki Başkanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı
Orhan Erinç, şunları söyledi:

w
w

“Cevat Fehmi Bey, basınımızın simge isimlerinden biri. Cumhuriyet’in ‘ne yazarsa
doğrudur’ diye tanımlanan gazeteciliğini oluşturan Cevat Fehmi Başkut’tur. O açıdan,
meslek ilkeleri yönünden de kendisini saygıyla anmamız gerektiğini düşünüyorum.Cevat
Fehmi Bey’in birçok ilk olma özelliği vardır. Gazetecilikle ilgili ilk ders kitabını yazdı. O
ders kitabının basın tarihi açısından çok önemli bir kaynak diye düşünüyorum. İstanbul
Gazeteciler Sendikası’nın birinci kurucu üyesi Cevat Fehmi Bey’dir. Bir başka özelliği de
gazeteci olarak hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde hem de o zamanki adıyla İstanbul
Gazeteciler Sendikası’nda başkanlık yapan ilk kişi olmasıdır. Basın Sarayı binasının inşaatının başladığı süreçteki yönetim kurulu başkanıydı.”
Cevat Fehmi Başkut’un torunu Ahu Başkut Alyanak, “Biz Cevat Fehmi Başkut’un ailesi
olarak buradayız. Vefatından 43 yıl sonra burada anlatılanlar bizleri çok mutlu etti. Evlatları olarak onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu.
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MESLEKTE İZ BIRAKANLAR 10

31.03.2014

"Vasfiye Özkoçak, meslekte iz bıraktı"

.tg
c.
or

Geçtiğimiz ay vefat eden Vasfiye Özkoçak, “Meslekte İz Bırakanlar" toplantılarının
onuncusunda anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Önceki Başkan Yardımcılarından,
2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Sosyal Dayanışma Vakfı Önceki Başkanı Vasfiye
Özkoçak’ı anma toplantısı TGC Burhan Felek Konferans
Salonu’nda yapıldı. Toplantıya; TGC Başkanı Turgay Olcayto, Önceki Başkan Orhan Erinç, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sayman Gülseren Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi Dalyancı, TGC
Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, TGC Gazeteciler Sosyal
Dayanışma Vakfı'ndan Ahmet Çitoğlu, Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suat Gezgin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda
davetli katıldı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

w
w

w

“Mesleğe başladığımda tanıdığım 3 kadın gazeteciden biriydi. Diğerleri Necla Berkant
ve Aysel Okan’dı. Muhabirlik alanım dolayısıyla daha çok Vasfiye Özkoçak’la görüşürdüm. Çünkü ben de polis-adliye muhabiriydim. Sonraları 12 Mart duruşmalarında bir
yıl boyunca Vasfiye ile her gün beraberdik. Akşama kadar duruşmaları Selimiye Kışlası’nda izlerdik. Hem öğlen hem de akşam haberleri yazdırırdık. Yalnız polis adliye değil
üniversite haberlerinde de başarılıydı Vasfiye Özkoçak. Çok iyi bir dosttu, titiz bir haberciydi, yanlış yapmamak için kılı kırk yarardı. Bunun dışında erkek egemen bir toplumda, güzel bir kadın olarak ayakta kalması, kendisini kabul ettirmesi çok önemliydi.”

GENÇ: MESLEĞİNE AŞIRI TİTİZDİ
Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç, şunları söyledi:

“Babı-Ali’mizin, toplumumuzda olduğu gibi erkek egemenliğini yıkan birkaç hanım
gazetecimizden biri de Vasfiye Özkoçak olmuştur. Özkoçak, hanım olmasına rağmen
arkadaşlarımızla çok rahat, tam kardeşlik ilişkileri içerisinde bulunması, mesleğine aşırı
titizliği, cevvaliyeti ve şirinliği ile özel bir kişilik kazanmıştır. Onunla TGC Gazeteciler
Sosyal Dayanışma Vakfı’nda yıllarca beraber çalışmamızın derin anılarını daima muhafaza edeceğim. Vasfiye kardeşimizin disiplinli, otoriter yapısının altında daima sıcak duy51
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guları, hassas, kırılgan, ince ruh halini barındıran bir karakter gizliydi. Kökleri sağlam bir
ailenin evlatları olarak birbirlerine tutkuyla bağlı sadık yaradılışının vefa duygularını,
ömür boyunca taşıdı.”
TGC Önceki Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı adına imtiyaz sahibi Orhan Erinç,
şunları söyledi:

.tg
c.
or

g.
tr

“Vasfiye ablayı, adliyenin büyük postanenin yan tarafında olduğu süreçte tanıdım.
O zaman İstanbul’da 3 tane ağır ceza, 8 tane adliye ceza mahkemesi vardı. Ve Yalova’da,
Şile’de, Silivri’de ve Çatalca’da da ağır ceza
mahkemesi olmadığı için ağır cezalık davalarda burada görülürdü. Vasfiye ablayı orada
sorumluluğunu bilen bir gazeteci olarak
örnek almıştım. Vasfiye abla, adliye muhabirliğinde hem ilk kadın gazetecilerden biriydi, hem de en uzun süre adliye muhabirliği
yapma olanağını sağlamış, ondan da vazgeçmemiş, kendisine yapılan, istihbarat şefliği
ya da o dönemdeki adıyla yazı işleri müdürü olma önerilerini reddetmişti.”

ÖRNEK BİR GAZETECİYDİ

Açılış konuşmalarının ardında meslektaşları söz aldı. Meslektaşları Özkoçak ile ilgili
şunları söyledi:
Halit Kıvanç: Okulda ders verdiğim zaman gençlere, ‘Örnek almanız gereken tek kişi
insan Vasfiye Özkoçak’ derdim. Yaptığı haberleri hep titizlikle yapıyor. İşini çok ciddi yapardı. Güven verirdi. Ben Vasfiye’nin yazılarından çok şey öğrenmişimdir.

w

Gülseren Güver: Vasfiye ablayla gazeteciliğe ilk kez Milliyet’te başladığımda tanıştım.
Milliyet benim için gerçek bir okul oldu. Orada mesleğin önemli isimlerini tanıdım, onları
örnek aldım. Vasfiye abla da uzman kadın gazeteci olarak bizim idolümüzdü.
İzzet Sedes: Vasfiye’yi Milliyet Gazetesi’ne ben aldım. O zaman istihbarat şefiydim.
Çok iyi bir muhabirdi, dürüst bir insandı.

w
w

Okşan Atasoy: Vasfiye abla benim idolümdü. Hep onu takip ettim. Sonra can dostum oldu.
Hami Alkaner: Vasfiye abla ile zaman zaman karşılaşırdık. Kaybetmemiz Türk basını
için çok büyük bir kayıp oldu. Genç kuşaklara yol gösteren bir büyüğümüzdü.
Engin Köklüçınar: O gerçekten müthiş bir insandı. İnsanca yaşamayı bize öğreten bir
mükemmel bir örnekti.
Namık Koçak: Hem gazetecilik hayatımda hem de özel yaşamımda çok önemli bir
rolü oldu. Kız istemeye beraber gittik, nikâhımda şahidimdi. Herkes beni onun oğlu zannederdi. Düzgün bir gazeteciydi, hiçbir yoruma yer vermezdi.
Ergin Konuksever: Vasfiye abla, çok yardım severdi. Yoksulara yardım ederdi hep.
Paraya değer veren bir insan değildi.

52

IZ BIRAKANLAR_Layout 1 4/10/16 11:06 PM Page 16

MESLEKTE İZ BIRAKANLAR 11

g.
tr

09.09.2014

Başkan Olcayto: Selçuk kardeşlerin basına katkıları unutulmayacak

TGC üyelerinden Cumhuriyet Gazetesi’nin imtiyaz sahiplerinden gazeteci İlhan Selçuk
ve karikatürist Turhan Selçuk anıldı.

.tg
c.
or

Basın Müzesi’nde düzenlenen
toplantıya; TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Başkanı Orhan
Erinç, TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, TGC Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Masaracı, TGC Balotaj Kurulu
Üyesi Haşmet Levent Yavuz, Turhan
Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, Cumhuriyet yazarlarından Meriç Velidedeoğlu ile Güray Öz’ün de aralarında bulunduğu çok
sayıda davetli katıldı.
Toplantı, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı.
Başkan Olcayto, şunları dile getirdi:

w
w

w

“İlhan Selçuk düşüncelerinden asla ödün vermeyen en zor koşullarda bile dimdik
duran, cesur bir gazeteci duruşu sergiledi. İlhan ağabey, o zor dönemlerde örnek bir gazetecilik, yöneticilik yaptı. Yazılarıyla okurlarına ve biz dönemin genç gazetecilerine ışık
oldu. İlhan Selçuk’tan gazetecilik ilkelerine bağlı kalmanın önemini, köşe yazarlığının
nasıl yapılacağını kısa yazarak çok şeyi anlatmanın nasıl mümkün olduğunu da öğrendik.
Turhan ağabey de yine benim hayran olduğum çizerlerden biriydi. İki kardeşin de Türkiye basınına yaptığı katkılar unutulmayacak.”
Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve yazarı Orhan Erinç ise şunları söyledi:

“Sanıyorum ki; övünebileceğim iki özelliğim var. Bunlardan birincisi 1963’te İlhan
Selçuk’un Penceresi, ikinci sayfanın sol tarafındaydı. Bir gün ilan azlığı nedeniyle İlhan
Ağabeyinin bölümünden boş kalan yerde benim Muazzez İlmiye Çığ ile yaptığım röportajım yayınlandı. Yani İlhan ağabeyinin köşesinde yazısı çıkan ilk ve tek muhabir olmak
gibi bir özelliğim söz konusu.”

MÜKEMMELLİĞİ ARARDI
Toplantıda söz alan gazeteci Miyase İlknur, şöyle konuştu:
“İlhan ağabey ve Turhan ağabey, ikisi de dallarında bana göre bir numaralar. İlhan
Selçuk’un özellikle kitap yazarken araştırdığımda geçmişten bu yana bir şeye çok önem
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verdiğini gördüm. Yazının bir mimarisi olduğuna inanırdı. Yazının mimarisinde hep mükemmelliği arardı.”

ÇİZGİLERİNİN BENZERİ YOK
Karikatürist Kamil Masaracı, şöyle konuştu:
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“Bence İlhan ağabey gizli bir çizerdi. Turhan ağabey de gizli bir yazardı. İkisi de soğukkanlıydı hem yaratırken hem de yaşarken. Turhan ağabeyin çizerken hiç telaşlandığını
görmedim. Çizgilerini heyecanla beklerdik. ‘Nasıl toplumu bu kadar ayrıntılı çizebiliyor?
Nasıl kuşbakışı bakabiliyor?’ diye merak ederdik. Yıllardır karikatür çiziyorum. Çizgilerinin
benzeri yok. Turhan ağabeyin gerçekten dahi olduğunu söyleyebilirim. Dünya karikatüründe benzeri yok. Çizgideki o yoğunlaşma, o özetleme becerisiyle yol gösterirdi. Ben
ikisiyle de milyarca yılda oluşmuş bu evrenin ortasında aynı zamana denk geldiğim için
kendimi şanslı hissediyorum.”

YOL GÖSTEREN AYDINLARDI

Gazeteci Şükran Soner, İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk’un insan haklarına saygılı,
aydın kişiliklerine değindi. Öngörülerinin, demokrasiyi savunuşlarının, dik duruşlarının
örnek olduğunu dile getirdi. “Batı toplumlarda bu kadar yol gösteren aydınlar çıkmadı”
diyen Soner, şunları dile getirdi:
“Cumhuriyet’teki yazılarının, çizgilerin ötesinde o dönem çağın aydınlanma ve sola
açılma hareketinde, çok genç yaşlarda bu kavganın içinde yer almaya, devrimci olmaya
karar vermiş iki kardeştiler. Gazetecilik kimliklerinin ötesinde aydın sorumluluğunu ve
duyarlılığını yaşamın her alanına karşı duyduklarını görüyoruz. İlhan Selçuk ve Turhan
Selçuk öyle çok kimlikliydiler ki; yaşamın her alanını birleştirirlerdi. Her yerde vardılar.
Yaşamın her alanında her kesimine ulaşmak çok farklı bir yetidir.”

w

ESERLERİYLE YAŞAYACAKLAR

Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk ise şöyle konuştu:

w
w

“Bir ömürlük, çizgili ve yazılı bir yaşam mücadelesi. Turhan ve İlhan Selçuk kardeşler…Toplumsal hayatı, insanları aydınlatma adına bize anlatmaya çalıştılar. Şimdi aramızda değiller; ama eserleriyle her zaman yanı başımızda olacaklar.”

54

IZ BIRAKANLAR_Layout 1 4/10/16 11:06 PM Page 18

MESLEKTE İZ BIRAKANLAR 12
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27.11.2014

Oktay Akbal aydın cesaretinin örneğidir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Meslekte İz Bırakanlar” toplantıları kapsamında düzenlenen toplantıda konuşmacılar Oktay Akbal’ın yıllardır inatla gerçekleri dile getiren
bir aydın gazeteci yazar olduğuna dikkat çektiler.

w
w

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "Meslekte İz Bırakanlar Toplantıları’nın 12.sini “Oktay
Akbal’a Mektuplar” başlığıyla Basın Müzesi'nde düzenledi. Öykücü, romancı, gazeteci
ve yazar Oktay Akbal, İstanbul'da 20
Nisan 1923 yılında doğdu. Sait Faik
ve Sabahattin Ali'den sonra Türk öykücülüğünde yeni bir kilometre taşı
olarak kabul edilen Oktay Akbal,
çağdaşı yazarları da etkileyen bir
isim. Önce Ekmekler Bozuldu, Aşksız
İnsanlar, Önce Şiir Vardı, Bir Simit
Ağacı Olaydı, Hiroşimalar Olmasın,
Atatürkçülük Savaşı'nın da içinde olduğu birçok kitap yazan Oktay Akbal,
son yıllarda yaşlılığa bağlı hastalıklarla yaşamını sürdürüyor.91 yaşındaki Oktay Akbal'ın
Cumhuriyet'te yayınlanan son yazısı 23 Mart 2014 tarihini taşıyor. Her gün yazı yazamadığı için çok üzülen "yazmak, yaşamaktır" diyen Oktay Akbal'a en büyük desteği ise
eşi Ayla Akbal veriyor. Eşiyle birlikte Muğla Akyaka'da yaşayan Oktay Akbal Basın Müzesi'nde düzenlenen toplantıya gönderdiği bir mesajla duygularını dinleyicilerle paylaştı.
Oktay Akbal’a Mektuplar kitabının ele alındığı toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto,
Önceki Başkan Orhan Erinç, Genel Sekreter Sibel Güneş, Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer ve Sekreteri Haşmet Yavuz’un da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci ve yazar katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: DEMOKRATİK REJİMLERDE BASIN HÜRDÜR SANSÜR EDİLEMEZ

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
yaptı. Olcayto, Oktay Akbal’ın inatla korkmadan gerçekleri dile getiren en önemli aydınlardan biri olduğuna dikkat çekerek günümüzde basına uygulanan baskıların her
geçen gün arttığını ifade etti.
Başkan Turgay Olcayto, konuşmasında şunları dile getirdi:
“Bilgi edinme yurttaşlara tanınmış bir haktır. Habere ulaşmak, haberi yorumlamak
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ve haberi serbestçe yayınlamak da basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilir. Yayın
yasakları bu hakkı zedelemektedir. Halktan haber gizlemenin sakıncalarını da sıkça yineledik. Son 4 yılda alınmış 149 yayın yasağı kararı var. Bingöl’de polis öldürülüyor. Yasaklama geliyor. Uludere’den başlayıp Reyhanlı’ya kadar pek çok olayda gerçekler
halktan gizlendi. Türk halkının öğrenemediği ne kadar çok haber var. Biz gazeteci olarak
bile orada yaşananları bilmiyorsak kamuoyu nasıl aydınlanacak?”

OKTAY AKBAL’IN MESAJI: MEKTUPLARIN ÖZGÜN BİÇİMLERİ BASIN MÜZESİ'NDE
KORUNMASI DİLEĞİM

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç, konuşmasına Oktay Akbal’ın gönderdiği mesajı katılımcılarla paylaşarak başladı. Akbal, mesajında şunları dile getirdi:
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“Değerli Dostlar; edebiyat, anı ve belge değeri olan bu dost mektuplarının özgün
biçimlerinin Cemiyetimizin Basın Müzesi’nde korunması ve gerektiğinde araştırmacıların
bilgilerine sunulması, dileğimdir.”

ORHAN ERİNÇ: OKTAY AKBAL’IN YAZISINI İLK OKUYAN GAZETECİLERDEN BİRİYİM
Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Erinç,“Ben yıllarca
yazı işlerinde Oktay Akbal’ın yazısını ilk okuyan gazetecilerden biri oldum. Oktay Akbal’a
Mektuplar kitabının çıkması çok değerli" dedi.
Oktay Akbal’a Mektuplar kitabının yazarı olan Hikmet Altınkaynak, şunları söyledi:

w

“Oktay Akbal, bu mektupların yok olmasını istemiyordu. Onları 70 yıl boyunca saklamış, korumuş, gözü gibi bakmış, değer vermişti. Mektuplar, değerli dostlarından gelmişti ve değerli bilgiler içeriyordu. Bu nedenle de mektupları bir an önce okurla
buluşturmak istedi. Geleceğe kalacak mektupların; belgesel, yazınsal değeri olsun istedim. Seçmeyi tıpkı bir şiir antolojisi hazırlar gibi yapmaya çalıştım. Mektuplar, yazıldığı
gibi aynen kitaba aktarıldı.”
İş Bankası Kültür Yayınları Editörü Ruken Kızıler ise toplantıda yaptığı konuşmada
kitabın oluşma süreciyle ilgili duygularını paylaştı:

w
w

“Sadece öykücü, gazeteci, romancı değil aynı zamanda bir mektup üstadı olduğunu
mektuplardan görüyoruz. Oktay Akbal’a mektupları saklayıp, arşivini açtığı için de kendisine müteşekkirim. Cepleri mektupla dolu kuşağı saygıyla anıyoruz.”

ALİ SİRMEN: OKTAY AKBAL İÇİNDEKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEMİŞ BİR ADAMDIR

Oktay Akbal ile uzun yıllar birlikte çalışan gazeteci-yazar Ali Sirmen ise “aydın cesaretini ondan öğrendim” diyerek konuşmasına başladı.
“Bugün Oktay Akbal ile telefonda konuştum. Buraya gelen herkese selamlarını, sevgilerini gönderdi. Oktay Akbal hasta. Onun hasta olduğunu duymak insana üzüntü veriyor. Fakat ne tuhaftır ki bütün bu elverişsiz koşullara rağmen Oktay Akbal ile konuşunca
insanın içi açılıyor. Benim de içim Oktay Akbal, bir güzel insandır. İçindeki çocuğu hiç
öldürmemiş bir adam. Her zaman insana yaşama sevinci verir. Ondan unutulmaz bir şey
öğrendim. Aydın cesaretinin ne olduğunu Oktay Akbal’dan öğrendim.”
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08.12.2014

TGC Meslekte İz Bırakanlar Toplantıları'nın 13.’sü yapıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği toplantıda TGC Önceki Başkanlarından Necmi Tanyolaç’ın mesleki dayanışmanın simge isimlerinden biri olduğu, Bayram
Gazetesi’nin kapatılmasını isteyenlere karşı mücadele ettiğine dikkat çekildi.

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar
toplantıları devam ediyor. 27 Kasım
2013 tarihinde vefat eden TGC ve
Basın Senatosu Önceki Başkanlarından Necmi Tanyolaç, Meslekte İz Bırakanlar toplantılarının 13.’sünde
anıldı. Çemberlitaş’ta bulunan TGC Basın Müzesi’nde düzenlenen toplantıya; Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Onur Kurulu
Başkanı Ergin Konuksever, Onur Kurulu Sekreteri Mustafa Dolu, Onur Kurulu Üyesi
Orhan Ayhan, Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz, Balotaj Kurulu Üyesi Şevket Uygun, TGC Bizim Gazete Yazarı Ateş Nesin,
Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç ile Necmi Tanyolaç’ın
çocukları Nedim Tanyolaç ve Nedret Tanyolaç Öztokat’ın da aralarında bulunduğu çok
sayıda davetli katıldı.

w
w

Moderatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı toplantıda; TGC Başkanı Turgay Olcayto, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve yazarı Orhan Erinç ve spor yazarı
Atilla Gökçe Necmi Tanyolaç’ı çeşitli yönleriyle anlattılar. TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, konuşmasında şunları dile getirdi:
“TGC Önceki Başkanlarımızdan Necmi Tanyolaç da spor gazeteciliğinin gelişmesine
önemli katkılarda bulunan ustalarımızın başında geliyor. Görev yaptığı dönemde Basın
Müzesi’nin Huzurevi’nin kurulmasında büyük çaba göstermiş. Mesleki dayanışmanın
simgesi olan Bayram gazetelerinin çıkarılmasını engelleme girişimlerine karşı mücadele
vermiş.”

BAŞKAN OLCAYTO: NECMİ TANYOLAÇ ÇOK YÖNLÜ BİRİYDİ

TGC Başkanı Turgay Olcayto, konuşmasında Necmi Tanyolaç’ın çok yönlü bir gazeteci olduğuna dikkat çekti ve ekledi:
“Necmi Tanyolaç, her zaman son derece şık ve bakımlıydı. Gazeteci olarak bizlere
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örnek bir ustaydı. Etrafına sevgi dağıtan bir başkandı. Çok yönlü biriydi. Yaşamı seven,
çok zarif bir insandı. Necmi Tanyolaç’ı spor muhabiri, spor yazarı olarak biliyoruz. Oysa
çok işlek, çok iyi bir kalemi vardı. Gözcü Gazetesi’nde köşesinde nefis fıkralar yazıyordu.
Yazılarını sürekli izliyordum. Deniz tutkusunu da zaman zaman anlatan, martılardan söz
eden yazıları vardı. Necmi ağabey bu spor telaşı içinde keşke bu güzel öykü, deneme
yazarlığını bırakmasaydı.”

ORHAN ERİNÇ: BAYRAM GAZETESİ İÇİN MÜCADELE VERDİ

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve yazarı Orhan Erinç ise Necmi Tanyolaç’ın mesleki dayanışmanın simgesi isimlerden biri olduğunu belirterek söyle konuştu:
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“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu’na 1973 yılında girdim. 19 yıl,
Necmi ağabey ile çalışma olanağı buldum. Necmi ağabey, bizim için meslek dayanışmasının önde gelen simgelerinden biriydi. Türk sporuna yön veren bir ustamız olması
da ayrı bir özelliğiydi. Necmi ağabey, öncelikle bir halk adamıydı. Yaşam sevincini herkese ulaştırmaya çalışır, moral bozukluğuna izin vermemek için elinden gelen her türlü
çabayı gösterirdi. Necmi ağabeyin özellikle Türk Sanat Müziği konusunda da uzmanlığa
yakın bilgisinin olduğunu söylemek mümkün.”

ATİLLA GÖKÇE: SÜTUNUMU NECMİ TANYOLAÇ ARMAĞAN ETTİ

Spor yazarı Atilla Gökçe, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Necmi ağabey ile ben; kişisel hayatımın, meslek hayatımın, sosyal hayatımın en
parlak, en üretken, en heyecanlı, en kargaşalı, en eğlenceli günlerini yaşadım. Necmi
ağabey benim hayatımda gördüğüm en heyecanlı gazeteciydi. Makine gibi hiç bitmek
bilmeyen enerjisine hiçbirimizin enerjisi yetmezdi. Benim hayatımda önemli izler bıraktı.
Bugün ben hala Çarşamba günleri yayınlanan ‘Tribün’ diye bir köşeye sahibim. Bu tribünü
bana 1979-1980 sezonunda Necmi Tanyolaç armağan etti.”

w

NEDRET TANYOLAÇ ÖZTOKAT: BABAM TUTKU İNSANIYDI

Necmi Tanyolaç’ın kızı Nedret Tanyolaç Öztokat, duygularını şu sözlerle ifade etti:

w
w

“Babam bir tutku insanıydı. Mesleğe büyük bir tutkusu vardı. Mesleğine, spor basınına büyük bir hizmet etmişti. Meslek dayanışmasını çok önemsemişti. Balık tutkusu,
doğa tutkusu bir de dost tutkusu vardı. O dönemin ilişkileri, dostlukları başkaydı. Başta
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere babamın ve bizim her zaman yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim.”

ORHAN AYHAN: OLAĞANÜSTÜ HABER TAKİPÇİSİYDİ

Toplantıya katılan TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan ise toplantıda “Necmi ağabeyinin olağanüstü haber takipçiliği vardı. Yazdığımız yazıları baştan aşağı dikkatlice
okur, düzeltir, haber heyecanı hiçbir zaman yitirmezdi” diye konuştu. Toplantıda konuşan Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç ise “Necmi Çok
esprili bir insandı. Herkese moral verirdi” dedi.
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İz Bırakanlar Toplantıları'nda Yılmaz Öztürk anıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar toplantılarının 14.’sünde 6 yıl önce ölen Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Ajans 70'in sahibi Yılmaz
Öztürk ’ü arkadaşları anlattı.
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İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar toplantıları devam ediyor. 23 Mart 2009 yılında
vefat eden Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve
Ajans 70'in sahibi Yılmaz Öztürk , Meslekte
İz Bırakanlar toplantılarının 14.’sünde anıldı.

w

Çemberlitaş’ta bulunan Basın Müzesi'nde
gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto,
Genel Sekreter Sibel Güneş , Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Özdemir , Onur Kurulu
Başkanı Ergin Konuksever, Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, Balotaj Kurulu
Üyesi Şevket Uygun, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, gazeteci Namık Koçak’ın da
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Toplantının sunuculuğunu TGC Genel
Sekreteri Sibel Güneş üstlendi. Moderatörlüğünü TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun yaptığı etkinlikte, TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, şair – yazar Nihat Güney,
Ajans 70 çalışanı Ergün Tander konuşmacı olarak yer aldı.

BAŞKAN OLCAYTO: ÇOK İYİ BİR ÜSLUBU VARDI

w
w

TGC Başkanı Olcayto, şunları söyledi:

“ Yılmaz Öztürk , benim hem İstanbul Erkek Lisesi’nden hem de Gedikpaşa’dan arkadaşım. Yani hem mahalle arkadaşlığımız hem de lise arkadaşlığımız var. Yılmaz ile
yakın dostluğumuz ben Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne geldikten sonra başladı. Sık görüştük. İkimizin de ortak merakları vardı. Çok iyi bir dosttu. ‘Kardeş gibidir’ denilir ya Yılmaz benim için öyleydi. Pek çok derdimizi paylaştık. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),
önceki başkanlardan Nezih Demirkent'in sevdiği, ayrıcalıklı tuttuğu bir insandı. Yılmaz’ın
bir de Nezih Demirkent’in taktığı bir lakabı vardı. Komünistti. ‘Hangi Yılmaz’ diye konuşulduğu zaman Komünist Yılmaz dediğinizde herkes tanırdı. Yılmaz’ın gazeteciliğine
değinecek olursak; çok iyi bir üslubu vardı. Türkçeyi çok iyi kullanırdı. İlk kitabım çıktığında Yılmaz’a yollamıştım. Benim yazılarımı da izler, beğendiğinde telefon ederdi. Konuştuğumuzda ‘Demek ki diğerlerini beğenmedin’ derdim. O da ‘Yok canım, onlar da
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fena değil ama“ diye başlardı. Benim kitabım için de Cumhuriyet’te fevkalade bir yazı
yazmıştı.”

GÜNEY: DÜŞMANININ BİLE ALEYHİNDE KONUŞMAZDI
Şair, yazar Nihat Güney, şunları dile getirdi:
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“ Yılmaz Öztürk ile gençlik yıllarında başlayan arkadaşlığımız, ömrümüzün 50 yılını
aşan bir dostluğa dönüştü. Bu 50 yıl içinde, haftanın mutlaka bir gününde hep beraber
olurduk. Yılmaz; demokrattı, uygardı, sevecendi. Aile, dost gibi konularda son derece
ketumdu. Hiçbir sırrını söylemezdi. Düşmanı dahi olsa kimsenin aleyhine konuştuğunu
görmedim. Birçok konularda kendi fikirlerini kabul ettirmek gibi bir davranış içine girse
de mutlak sizi dinlerdi. Sosyal adalete ve eğitime çok önem verirdi.”
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Güney, konuşmasını Yılmaz Öztürk ’e duyduğu özlemi satırlara döktüğü şiiri katılımcılara okuyarak bitirdi."

TANDER: HAPİSHANEYE MEKTUPLAR YAZDI

Ajans 70 çalışanı Ergün Tander, Yılmaz Öztürk ile ilgili elindeki fotoğrafları, video
görüntülerini katılımcılarla paylaştı. Yılmaz Öztürk ile iş hayatındaki dostluklarını, Ajans
70’deki çalışmalarını anlattı:

w

“İlk ticari işletme defterini 1972 yılında ben işledim. İş arkadaşlığımız ötesinde dostluğumuz sürekli devam etti. Yazarlar, gazeteciler, akademisyenler ve çeşitli unvan sahibi
pek çok kişiyle de sıkı dostluğumuz oldu. En önemli özelliklerinden biri iş kurdurmak ve
onu takip etmekti. Yılmaz adeta bir sır küpüydü. 12 Eylül zamanında iki kez ajans arandı.
Biz geldiğimizde ortalık oldukça dağınıktı. Hiç bunlar hakkında bir şey söylemezdi. Biz
sadece İsmail Beşikçi nerede yatıyorsa, oraya gidiyorduk. Hapishane hapishane dolaşıyorduk. İsmail’e sürekli olarak mektup yazardı. Yeşilaycıydı, ağzına bir damla içki koymazdı. Türkçesi çok iyiydi.”

ERGİN KONUKSEVER: KADİRŞİNAS BİR ARKADAŞLIĞI VARDI

w
w

TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever ise Yılmaz Öztürk ile ilgili şunları dile
getirdi:
“Yılmaz, Bab-ı Ali’ye ilk gelince Cumhuriyet Gazetesi ’nde Vasfiye Özkoçak’ın yanında başladı. Vasfiye ablayı çok severdi. Bugün ne yazık ki ikisi bir araya geldi. Bugün
de Vasfiye ablanın ölüm yıl dönümü. İkisini birden rahmetle anıyoruz. ”

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Trabzon’un Of ilçesinde 1936’da doğan Öztürk , İstanbul Erkek Lisesi’ni ve İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirmişti. Gazetecilik mesleğine 1959’da Cumhuriyet
Gazetesi ’nde başladı. Öztürk, "Yeni İstanbul", "Yeni Gazete", "Şehir “, “Dünya” gibi gazetelerde çalıştı. Öztürk, “Ajans70” adlı kuruluşun sahibiydi.
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TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi anıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar toplantılarının 15.’si Basın Müzesi'nde yapıldı. Başkan Olcayto, yaptığı açılış konuşmasında “Sedat
Simavi’nin gösterdiği yolda, TGC olarak basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyen davranışların karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar toplantıları
devam ediyor. 11 Aralık 1953’de vefat eden
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı
Sedat Simavi, Meslekte İz Bırakanlar toplantılarının 15.’sinde anıldı. Çemberlitaş’ta bulunan Basın Müzesi'nde gerçekleştirilen
toplantıya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Önceki Başkan Orhan Erinç , Genel Sekreter Sibel Güneş , Genel
Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir , TGC Bizim
Gazete yazarı Orhan Koloğlu, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, TGC Onur
Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, TGC Üyeleri Baha Oral, karikatürist Raşit Yakalı’nın
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

w

BAŞKAN OLCAYTO:GAZETECİLERİN HAPİSTE OLMASI ÇOK ACI

Toplantı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Olcayto, şunları dile getirdi:

w
w

“Sedat Simavi bizim için çok özel çünkü bugüne de atıf yapan bir ustamız. Zaman
zaman Türkiye’de basın üzerinde gelişmeleri gördüğümüzde, onun ‘kalemine efendi kal,
zorda kalırsan kır ama satma’ sözünü sık sık hatırlamadan edemiyoruz. Bugün basın ikiye
bölünmüş durumda. Meslek örgütleri de basında dayanışmayısağlamakta çok güçlük
çekiyor. Meslek örgütlerini de aslında böldüler. Bugün çok zor koşullarda yaşarken, değerli iki gazeteci arkadaşımız Erdem Gül ve Can Dündar gerekten çok önemli bir habere
imza attıkları halde bugün bedel olarak ödül yerine cezaevinde hücrede bulunuyorlar.
Bu çok acı bir şey. Çünkü nereden baksanız bu bir haberdir, devlet sırrı falan değildir.
Fotoğrafları vardır ve halkın bunu bilmek hakkıdır. Madem ki biz basın özgürlüğünü halkın
gerçekleri öğrenme, haber alma, bilgilenme hakkı diye tanımlıyoruz. O zaman da tam
bu tanıma uyan bir haber yapmışlardır. Ama maalesef bugün bunun acısını bir takım
çevreler onları hapse atarak, onlardan çıkarıyorlar. Yalnız Erdem ile Can Dündar değil,
bunun dışında Güneydoğu’dan ve yine yaygın basından 30 meslektaşımız cezaevinde.
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Bir kısmının tutuklu oldukları halde hala dava dosyalarımahkemeye inmedi. Böyle de
garip bir durum var. Sedat Simavi’nin gösterdiği yolda, TGC olarak ayakta kalmaya sonuna kadar kararlıyız, basın özgürlüğünü engelleyen davranışların karşısında durmaya
devam edeceğiz" dedi.

ÇALIŞ, ASLA VAZGEÇME, SADECE ÇALIŞ!

g.
tr

Moderatörlüğü ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ’in üstlendiği toplantıda Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç ; TGC Bizim Gazete
yazarı ve tarihçi Orhan Koloğlu konuşmacı olarak katıldı.
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Toplantıya katılamayan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esra Oğuzhan Yeşilova’nın notunu
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş , katılımcılarla paylaştı. Notta özetle şu ifadeler yer aldı:

“Sedat Simavi’yi anlamak ve tanımak için yaptıklarını, eserlerini, değerlerini incelemek ve araştırmak
gereklidir. Bu amaçla gerek yaptığım araştırmalarda
gerekse Sedat Simavi ile tanışmış insanlarla yaptığım
görüşmeler neticesinde öğrendiğin en önemli şey ‘çalış, asla vazgeçme, sadece çalış!’
olmuştur. Hayatını çalışarak ve ilklere öncülük eden Sedat Simavi, genç yaşta yaptığı
işlerle adını duyurmuştur.”

ORHAN ERİNÇ: EN GİRİŞİMCİ GAZETECİYDİ

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç , yaptığı konuşmada özetle şunları
dile getirdi:

w
w

w

“2015 yılı Sedat Simavi’nin gazeteciliğe başlamasının 99. yılı. Sedat Simavi, gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda bizim için bir model. Çünkü gazeteciliğin nasıl
yapılması gerektiği konusundaki genç meslektaşlarım diye başlayan öğüdü bugünde geçerli olan ama tutulduğuna pek de tanık olmadığımız içerik taşıyor. Çünkü gazeteci için
en önemli yaklaşım bağımsızlığını koruyabilmektir. Kalemine tek başına efendi kalmayı
başarabilmektir. Mesleğini çeşitli çıkarlara alet etmeden, satmadan sürdürebilmeyi sağlamaktır. Sedat Simavi, Cemiyet’in kurulmasında büyük çaba harcamıştır ve Cemiyet’in
kurucubaşkanıdır.Gazeteciliğin sadece çalışarak değil eğitiminin de önemine dikkat çekmiş ve İstanbul Üniversitesi’ne gazetecilik bölümü kurulmasıiçin başvuru yapmıştır. ”

SEDAT SİMAVİ’NİN 1919 YILINDA ÇİZDİĞİ KARİKATÜR

Orhan Koloğlu ise konuşmasında, Sedat Simavi’nin 1919 yılında çizdiği, İstanbul Boğazı’nın gelecekteki yapılaşmasını konu alan bir karikatürünü göstererek, “1919 yılında
Diken Gazetesi’nde yaptığı bir karikatürü göstereceğim. 50 sene sonraki İstanbul,
1919’da çizmiş. 1970’in İstanbul’unu anlatıyor. Bu ufka dikkat edin, hafızaya dikkat edin.
25 yaşında ama dikkat ediniz. 1919’a baktığınız zaman Osmanlıişgal edilmiş, imparatorluk yok ediliyor, o yapılırken düşüncesi bu. Demek ki çok şaşırtıcı bir düşünce tarzı var”
dedi.
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14.01.2016

78. doğum gününde usta gazeteci Ali Gevgilili konuşuldu

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar toplantıları devam
ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı Sahibi Ali Gevgilili, Meslekte
İz Bırakanlar toplantılarının 16.’sında anıldı. Cağaloğlu’nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı ile Ahmet Özdemir, Onur Kurulu Başkanı
Ergin Konuksever, 1 Şubat 1979 yılında öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki
Başkan Vekillerinden Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, Dış Politika Yazarı Sami Kohen, Gazeteci-Yazar, Yaşar Aksoy, Şair -Yazar Prof. Dr. Cevat Çapan, Dünya Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, Ali Gevgilili’nin kızı Elif Gevgilili ile ablası Ayfer Gevgilili’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda
davetli katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: KELİMELERİ KULLANMAKTA MÜTHİŞ BİR ZENGİNLİĞİ VARDI

w
w

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
yaptı. Başka Olcayto, şunları dile getirdi:
“Ali Gevgilili’nin bugün doğum günü. Aynı yaşlarda olduğumuzu tarihlere bakınca görüyorum. Ali Gevgilili ile yolumuz hiç kesişmedi. Ben TRT’de çalışıyordum, o Milliyet’te
idi. Ama yazılarını seve seve okurdum. Özellikle de 80 sonlarına doğru çıkardığı ‘Çağımızı
Sorgulayan Sinema’ isimli kitabı bugün de benim başucumdan ayırmadığım kitapların içindedir. Çok severek okurum. Çok güzel yazılmış, sinemanın hem insani içine alan yönlerini,
hem devrimci sinemayı, hem romantik sinemayı çok güzel cümlelerle anlatmıştır. Kelimeleri
kullanmakta müthiş bir zenginliği vardır.”
Gazeteci Mukaddes Orçun, Ali Gevgilili’nin mesajını katılımcılarla paylaştı:
“21. yüzyıl özellikle sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümlerin sınırsız boyutlara eriştiği
dönem olmalıdır. Sosyal ve ekonomik alanlardaki basın ve yayın etkinlikleri, uluslararası
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düzeyde, olmazsa olmaz nitelikte, en önemli işlevler üstlenmektedir. Dünya ekonomisi
hiçbir zaman aynı yerde durmadığı gibi basın yayın çalışmaları da bütün dönüşümleri her
an yeni boyutlarıyla yansıtmak zorundadır.”

VAHAP MUNYAR: AYDIN KUŞAĞIN DÜŞÜNSEL BEKLENTİLERİNİ YANITLAMAK İSTEDİ
Moderatör TGC Başkan Vekili Vahap Munyar ise şunları söyledi:

g.
tr

“Ercüment Karacan bir gün Ali Gevgilili’ye ‘Niye ben seni anlamıyorum. Bana da seni
anlama hakkı tanı’ diye çok zor yazılar yazıyorsun gibisinden, yazıları daha basitleştirmesi
için talepte bulunuyor. Ali Gevgilili, ‘Ben 68 kuşağının dolgun, araştırma, inceleme türü,
bilgi edinme beklentisinden hareketle ekonomi sayfasını hazırlıyorum. Bu sayfalarda genel
birikimi oluşmuş, kendi içinde bölünmüş aydın kuşağın düşünsel beklentilerini yanıtlamak
istiyorum’ şeklinde yanıt veriyor.”
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CEVAT ÇAPAN: SİNEMAYA DA EKONOMİ GAZETECİLİĞİNE DE ÖNEMLİ KATKILARI OLDU
Şair -Yazar Prof. Dr. Cevat Çapan şunları dile getirdi:

“Gazetecilik yaparken, gazetecilik dışındaki çalışmaları dışında birlikte olduğu insanlarla
yaşarken onları zenginleştiren, onları mutlu kılan bilgiler ve duygularla zenginleştiren birisiydi. Gazetede birlikte çalıştığı insanları vefa ile anmış, onlardan öğrendiğini hiç gizlemeden
anlatmıştır. Gazetecilik Enstitüsü açıldığında dersler verdi. Dünyadaki siyasal, ekonomik,
toplumsal gelişmelere ilgi duyan bunları anlamaya çalışan, bunları dürüst bir şekilde yorumlayan gazeteci olarak mesleğini sürdürdü. ”

SAMİ KOHEN: ÇOK YÖNLÜ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ

Dış Politika Yazarı Sami Kohen, şunları dile getirdi:

w

“Milliyet’te uzunca yıllar boyunca beraber çalıştık. Kalplerimiz birbirine çok yakındı.
Çok iyi anlaşabildiğim bir kardeşimdi. Ali’yi iki yönüyle ele almak lazım. Biri insan olarak
diğeri de meslek mensubu olarak. İnsan olarak, gerçek bir İzmir beyefendisi. İnsanlık duygusu gayet güçlü, herkesi seven, sempatik, sakin bir karakteri olan, her şeyi ciddiye de alarak
değerlendiren bir kişi. Bir kere sinirlendiğini, kötü bir söz söylediğini hatırlamam.”

w
w

NÜKHET İPEKÇİ: DOĞUŞTAN GAZETECİYDİLER

Toplantıya; 1 Şubat 1979 yılında öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki Başkan Vekillerinden Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, şunları dile getirdi:
“Ali Gevgilili’nin babamla çok güzel bir ilişkisi vardı. Babamın Ali Bey’den bahsederken
yüzünde bambaşka bir tebessüm olduğunun tanığıyım. Babam da Ali Gevgilili de gazeteciliği hiç bırakmadılar. Doğuştan gazeteciydiler.”
Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, konuşmasında şöyle dedi:
“Ali Ağabey, büyük bir İzmir tutkunuydu. İzmir sevgisi, inanılmaz bir okyanustur. İkinci
kuşak İzmir aydınlarının içinde yetişti. Bilgi birikimi de gazeteciliğe de İzmir’de başladı.
İzmir, Ali Gevgilili’nin yaşamını yönlendirdi.”
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12.02.2016

Gazeteci Oktay Kurtböke örnek bir yöneticiydi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Önceki Başkanlarından Gazeteci Oktay Kurtböke anıldı.

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar toplantıları devam ediyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Oktay Kurtböke, Meslekte İz
Bırakanlar
Toplantıları’nın
17.’sinde anıldı. Çemberlitaş’ta bulunan TGC Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Onur
Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, Gazeteciler
Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel
Başkanı Uğur Güç, Radikal Gazetesi yazarı Altan Öymen, İstanbul Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Suat Gezgin, Önceki YÖK Başkanlarından Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Prof. Dr. Coşkun
Özdemir, gazeteciler Aydın Dörter, Namık Koçak, Oktay Kurtböke’nin kızı Pürlen Kurtböke’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

w
w

TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

“Oktay Kurtböke, herkesin hele hele bizim kuşağın çok sevdiği arkadaşlarımızdan biriydi. Oktay Kurtböke ile birlikte çalışmadım. Tanıdığım dönemde Cumhuriyet’te idi;
ama Oktay ile hemen hemen bir yıl boyunca aynı vapurla Selimiye’ye gittik. Oktay sanık
olarak gidiyordu, İlhan Selçuk ile birlikte yargılanıyordu. Biz de gazeteci olarak duruşmayı
izlemek için gidiyorduk. Tutuksuz yargılanıyordu. Dostluğumuz o dönemde daha sıklaştı.
Bab-ı Ali’nin önemli bir ismiydi. Ölümü basın topluluğumuz için büyük bir kayıptı”

DOĞAN HIZLAN: BASIN TARİHİNDE UNUTULMAZ YERİ VAR
Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, konuşmasında şunları
dile getirdi:
“Oktay Kurtböke ile hem Cumhuriyet’te hem de Hürriyet’te beraber çalıştık. Basın
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tarihinde önemli bir yeri var. Günlük gazetenin ritmine dalanlar sadece gazete dünyası
ile meşgul olur, sadece gazetenin çizdiği sınırlar içinde yaşarlar. Oktay Kurtböke, böyle
biri değildi. Doğrudan doğruya o sınırın dışında kitapları okuyan, takip eden, değerlendiren biriydi. Kitaplar yazdı. Cumhuriyet’i yönetirken de emredici bir yönetici değildi.
Bir yönetici, bir temsilcidir. Simgedir, öncüdür. Bir yer de mevkiiyi kullanmamak işini
Oktay’da gördüm. İşe minibüsle gider, gelirdi. Her zaman onu sevgi ve saygıyla anıyorum.”
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı ve TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, şöyle dedi:
“Oktay Kurtböke, sadece içerik açısından da değil, mizanpaj dediğimiz sayfa düzeni
açısından da çok başarılı bir Cumhuriyet’çiydi. Bugün bile yaptığı sayfaları hatırlarım.
Oktay iyi bir gazeteciydi, iyi bir arkadaştı. Sorumluluk paylaşmasını bilen üst düzey yöneticiydi. Oktay’ı sık sık anıyoruz..”
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ŞÜKRAN SONER: GAZETECİLERE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner, şu noktalara dikkat çekti:

“Oktay Kurtböke, sadece gazetecilik değil insanlık olarak da kendimi borçlu hissettiğim tek insan. Gazeteci olarak gazetecilere sahip çıktı. Gazetecilik ölçüleri içinde meslektaşlarını kucakladı. Toplumsal sorunlara da öncelik verdi. Öğreticiydi. Türkiye’de en
uluslararası gazetecilik sorunları ile ilgili yapılanları en iyi arşivleyen kişi oydu. Umarım
yeniden Oktay Kurtböke’leri ortaya çıkaracak koşulları yaratabiliriz ”

ERGİN KONUKSEVER: VEFAKAR BİR DOSTTU

TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever,“Benim için vefakar bir dosttu. Bir dostunu sevdiği zaman peşini ve elini bırakmamıştır” dedi.
Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, şöyle dedi:

w
w

w

“Oktay Kurtböke ile yollarım aşağı yukarı 3 noktada kesişti. Cumhuriyet, Sendika,
Hürgün Gazetesi. Oktay Kurtböke’yi ben daha tanımadan, seven biriydim. Benim için
çok ilginç bir insandı. Bir konu hakkında bakar, incelerdi. Tamam dedikten sonra sonuna
kadar giderdi..”

ALTAN ÖYMEN: GÜÇLÜ BİR KALEMİ VARDI
Radikal Gazetesi yazarı Altan Öymen, şunları dile getirdi:

“Türk basının çok değerli bir ismiydi. Oktay hem dil biliyordu hem de gördüğünü çok
iyi yazardı. Hangi işi yaparsa yapsın, genel yayın müdürlüğünden spora kadar çok anısı
var. Onu saygıyla anıyorum. ”

PÜRLEN KURTBÖKE: BABAM İYİ Kİ BUGÜNLERİ GÖRMEMİŞ
Oktay Kurtböke’nin kızı Pürlen Kurtböke, şöyle dedi:

“Babam, çok onurluydu, çok zarifti. Çok kibardı. Çok küfrederdi. Çok kıymetliydi. İyi
ki bu günleri görmemiş. Sizler direniyorsunuz. Direnin. Dönem değişti her şey değişti.
Babam gibi kalmak çok kıymetli. Nurlar içinde yatsın.”
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2013 ÖDÜL TÖRENLERİ

11.06.2013

Gazeteciliğin ustalarına şükran plaketi verildi

w
w

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 67. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende
Yaşar Kemal, Ara Güler, Hıfzı Topuz, Orhan Erinç, Halit Kıvanç, Etem Çalışkan, Oktay Verel,
Orhan Birgit ve İzzet Sedes’in de aralarında bulunduğu 35 usta gazeteciye şükran plaketi
takdim edildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 67. kuruluş yıl dönümünü Cağaloğlu’nda bulunan
TGC Lokali’nde kutladı.Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı konuşmasında
TGC’nin mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan çok değerli ustalara ve konuklara
teşekkür etti. Törenin açılış konuşmalarının ardından 35 usta gazeteciye şükran plaketlerinin takdim edildiği törene geçildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Başkanı
Orhan Erinç’e plaketini takdim etti. Orhan Erinç, törene katılamayan Sami Karaören ve
Muzaffer Kayar’nın ödüllerini Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker’in
elinden aldı.

HIFZI TOPUZ: BUGÜN GAZETECİLİK ÇOK ÖNEMLİ
Hıfzı Topuz’a ödülünü TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver verdi. Topuz, “Çok
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mutluyum. Böyle bir şey düşünmüyordum. Ama yaş 90’a gelince, meslekteki kıdemim de
en baş sıralarda yer alınca bunu doğal karşılamak lazım. İyi ki gazeteciliği seçmişim ve
bugün gazetecilik çok önemli. Bugün direnmek lazım, dayanmak lazım, savaşmak lazım”
dedi.
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HALİT KIVANÇ: KALBİM CEMİYETLE
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Halit Kıvanç’a ödülünü takdim etti. Cemiyete üye
olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Kıvanç, şunları söyledi:
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“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye çok önemli varlık. Cemiyet, her dönem kendine
düşen görevi büyük ölçüde başardı. Bunların arasında görev yapmış olmanın gururunu her
zaman taşıyacağım”

YAŞAR KEMAL: GAZETECİLERİ MAHVETTİLER

Edebiyatın usta ismi Yaşar Kemal’e plaketini TGC Başkanı Turgay Olcayto takdim etti.
Yaşar Kemal, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada gençlik yılları, gazetecilik yıllarını,
gurbete gidişini anlattı. O günlere değinen Yaşar Kemal, “Gazetecileri mahvettiler. Bunu
tüm Türkiye söylemeli” diye konuştu.
Orhan Birgit’e ödülünü ise Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç verdi.

ARA GÜLER: FOTOĞRAF MAKİNESİNİN İÇİNDEN BAKIYORUM

w

Ara Güler’e ödülünü TGC yönetim Kurulu Üyesi Kamil Masaracı verdi. Güler, “Ben bir
şey yapmıyorum aslında. Elimde bir fotoğraf makinesi var. Onun içinden bakıyorum. Düğmeye de basıyorum. Ne çıkarsa çıkıyor. Bunu sanat zannediyorlar” dedi.

w
w

Oktay Verel’e ise ödülünü TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu Üyesi Ayhan Fırıldak verdi. Etem Çalışkan’a ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir takdim
etti. Hasan Yılmaer adına oğlu Esat Yılmaer, TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç’in elinden
plaketi aldı. Necati Zincirkıran’a ödülünü TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç takdim etti.
zzet Sedes’e TGC Onur Kurulu Sekreteri Mustafa Dolu plaketini verdi. Turgut Fethi Erden’e
plaketini TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar takdim etti. Halit Deringör, plaketini TGC
Onursal Üyesi Mücahit Atmanoğlu’ndan aldı. Orhan Koloğlu, hem kendi adına hem de
kardeşi Doğan Koloğlu adına plaketi aldı. Orhan Koloğlu’na plaketini TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar takdim etti. TGC’ye uzun yıllar hizmet veren Vasfiye Özkoçak, rahatsızlığı
nedeniyle törene katılamadı. Özkoçak adına plaketi TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, TGC Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Sekreteri Engin Köklüçınar’ın elinden
aldı.
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TGC 2013 Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
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Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, gazeteciliğin günümüzde olağanüstü güç dönemlerden geçtiğine vurgu yaptı. Basının önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Başkan Olcayto, “Dileğimiz, 24 Temmuz’ların çok
sesli, çağdaş bir toplumun bayramı olarak kutlanması” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak
amacıyla 1989 yılından bu yana her yıl verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri, 24 Temmuz
Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde törenle sahiplerine takdim edildi. Basın Özgürlüğü Ödülleri töreni Taksim’deki The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi
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Sunuculuğunu Başak Şengül'ün üstlendiği tören, basın emekçileri ve basın şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Törende Başkan Turgay Olcayto şöyle konuştu:

w
w

w

"Gazetecilik olağanüstü güç bir dönemden geçiyor. Geçen yıldan günümüze koşulların iyileşmesini beklerken tersine halkın doğruları öğrenme, bilgilenme hakkı daha da
kısıtlanmış, basın özgürlüğü
çeşitli etkenlerle daha da kısıtlanmıştır. Ceza, Terörle Mücadele ve Ceza Usul
Muhakemeleri yasalarında iyileştirmeler yapılmamış, çıkarılan yasa paketleri düşünceyi
suç olmaktan çıkaramamıştır.
Uzun tutukluluk sorununa
çözüm getirememiştir. Büyük
medyanın haber gizlemeden
tutun iktidara yaranma kaygısıyla birçok meslektaşımızı
işten çıkardığına tanık oluyoruz. Bu tehlikeli bir gidiş. Düşünün ki bir Uludere olayını
Türkiye ancak 12 saat sonra öğrenebiliyor. Reyhanlı da savcı bir olayın duyulmasını önlemek için gazetecilerin olaya müdahale etmesini haberleştirmesini engelliyor. Son olarak Gezi Parkı olayları. Merkez medya ancak iki gün sonra olayların ciddiyetini anlayıp
haberleştirdi. Haberleştirdiği olaylarda da bir iki gün sonra sanki suçlu gençlermiş gibi
yayın yapmaya başladı. Bu arada takdirle anacağımız bir Doğan Haber Ajansı var. Doğan
Haber Ajansı çok objektif bir yayıncılık yaptı, bütün kanallara ayırt etmeden haberi iletti.
Ve iletilen haberlerden ötürü de bazı kanallar gerçekleri yansıtarak haber verdi. "
2013 Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kurum dalında bir yıl boyunca yaptıkları başarılı
çalışmalar ve özelde Taksim Gezi Parkı olayları sırasında sürdürdüğü objektif yayıncılık
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anlayışı nedeniyle Doğan Haber Ajansı'na verildi. DHA Genel Müdürü Uğur Cebeci, ödülü
TGC Başkanı Turgay Olcayto'nun elinden aldı.

CEBECİ: GERÇEKLERİ HABERLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Cebeci, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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GEZİ OLAYLARI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
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“Gezi Olayları başladığı andan itibaren, Doğan Haber Ajansı'nın canlı yayınları ve
araçları pozisyonlarını aldılar ve bütün dünyaya sadece gerçeği kendi duygularımızı, hislerimizi, kargaşalarımızı yansıtmadan olduğu gibi verdik. Böyle bir olay aslında Türkiye'nin gelişmişliğinin bir fotoğrafıydı. Gerçekler her zaman olduğu gibi yansıtılmalıdır.
Biz gazetecilere, yayıncılara düşen en önemli görevin bu olduğunu düşünüyorum. Saygın
meslek kuruluşumuz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve oluşturduğu jüriye bizi objektif
buldukları için çok teşekkür ederim"

2013 Basın Özgürlüğü Ödülü kişi dalında, bir yıldır ulusal ve uluslararası medyada
yürüttüğü basın ve ifade özgürlüğü çalışmaları nedeniyle Milliyet ve Al-Monitor yazarı
Kadri Gürsel'e verildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, Gürsel'e ödülünü takdim etti.
Kadri Gürsel, "Gezi olaylarının kendisi toplumsal patlama, Türkiye'de bundan sonra
basın özgürlüğünü savunacak olanların işini kolaylaştırdı. Demokrasi tecelli edince biz
işimizi yapabiliyoruz. Bunun önünde oto sansür en büyük engeldi. Çeşitli baskılarla gerçeklerin halktan gizlendiğini halka gösterdiği için işimizi kolaylaştırdı. Yarın için güvence
içinde olduğumuzu bilmesek de yarından sonraki günler için güven verdi" dedi.

ANNEM MUHALİF OLDUĞU İÇİN YARGILANIYOR

w

Cezaevindeki tüm tutuklu gazeteciler adına 7 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci ve radyocu Füsun Erdoğan'ın ödülünü oğlu Aktaş Fatih Erdoğan aldı. Erdoğan’a
ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar verdi.

w
w

Erdoğan "Bu ödülü tutuklu tüm gazeteciler ve annem adına alıyorum. Tam bir hukuksuzluk örneği olan dosyada anneme yönelik tek bir maddi kanıt olmadığı halde yedi
yıldır tutuklu ve ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyor" dedi.
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Taksim Gezi Parkı olayları sırasında doğru bilgileri
sosyal medyada paylaşan yurttaş gazeteciler ile sahada çalışan şiddete, tehdide uğrayan,
gözaltına alınan, işten atılan tüm muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar adına
İMC Program Editörü Gökhan Biçici'ye Basın Özgürlüğü ödüllerini verdi.
Gökhan Biçici "Bu ülkede bütün olarak gazetecilere yönelik sistematik şiddet var.
Son yıllarda gazeteciler öldürülmüyor olabilir sokakta gazetecilerin dövülmesine önlem
almazsak öldürülmeler de olur" dedi.
Törende daha sonra son bir yıl içinde Sürekli Basın Kartı almaya hak kazanan 110
TGC üyesine anı plaketi verildi.
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TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu
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70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan gazeteciler, Şeyhül Muharririn
Burhan Felek adına konulan “Basın Hizmet Ödülleri”ni düzenlenen törenle aldı. Ödül alanlar arasında Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Mehmet Barlas, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, ve Ziya Sonay vardı.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan
Felek adına konulan “Basın Hizmet Ödülleri”, dün gece konferans salonunda düzenlenen
törenle sahiplerini buldu.Ödüller, TGC Başkanı Turgay Olcayto'nun başkan, TGC Denetleme Kurulu Üyesi Engin Başçı’nın yazman olduğu, Ara Güler, Orhan Erinç, Nurhan Aydın,
Şükran Soner, Niyazi Dalyancı, Atilla Güner ve Sibel Güneş’ten oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

w
w

Oylama sonunda özel yönetmeliğe göre; 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan gazetecilerden Alpay Kabacalı, Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Mehmet Barlas, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, Sezai Bayar ve Ziya Sonay Burhan
Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

BAŞKAN OLCAYTO: USTA BİR GAZETECİ

Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, Şeyhül Muharririn Burhan Felek’in Türkiye’nin en iyi gazeteci ve yazarlarından biri olduğuna dikkat çekti. Başkan
Olcayto, Burhan Felek’in 26 yılla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin en uzun süreli başkanlığını yaptığını söyledi. Burhan Felek’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni kurumsallaştırdığına ve pek çok badireden kurtardığına dikkat çeken Başkan Olcayto, “Burhan Felek
görevde kaldığı uzun süre içinde Türkiye, bir takım sıkıntılar, ihtilaller yaşadı. Dönemin
başbakanları Sendikayı kapatmak istedi, Cemiyete gözdağı vermeye kalktı; ama bütün
bunları Burhan Hoca dirayeti, saygınlığı ve nezaketiyle önlemeyi başardı. Bu açıdan da
kendisine saygı duyuyoruz” diye konuştu.
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Başkan Olcayto’nun konuşmasının ardından sunuculuğunu TGC Onur Kurulu Üyesi
Orhan Ayhan’ın üstlendiği ödüllerin dağıtımına geçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas’a ödülü verdi.

REŞİT AŞÇIOĞLU: KİTAPLARIMLA BASINA HİZMET ETTİM

NECDET ÇARDAK: HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ
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TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Reşit Aşçıoğlu’na ödülünü takdim etti. Ödülü
alan Aşçıoğlu, “1980 yılında erkenden emekli olarak araştırmalarıma ağırlık verdim. İyi
haberin nasıl yapılacağını kaleme aldım” dedi.

Necdet Çardak’a ödülünü TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi takdim etti. Mesleğe nasıl
başladığını anlatarak sözlerine başlayan Çardak, anılarını katılımcılarla paylaştı:
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“Böyle bir ödül alacağımı hiç beklemiyordum. Bana bu ödülü verme lütfunda bulunanlara çok çok teşekkür ederim. 78 yaşındayım. Hayatımda bu kadar mutlu olduğum bir
günü hatırlamıyorum.”

MEHMET BARLAS: BİZİM MESLEK SÜRAT KOŞUSU, MARATON
Mehmet Barlas ödülü aldıktan sonra şöyle konuştu:

“22 yaşında Cumhuriyet Gazetesinde dış politika yazmaya başladığım sırada Burhan
Felek’te 80 yaşında benim köşe komşumdu. Bu olay bana şunu düşündürdü. Bizim meslek
sürat koşusu, maraton çok hızlı başarılar, çok hızlı yükselişler, sonunda mutlaka problemler
de yaşatıyor insana. İşte ben 50 yıldır koşuyorum.”
Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’a ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı takdim etti.

w

İlyas Namoğlu’na ödülünü Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay verdi.
Namoğlu, “Ben Burhan Hocayla sadece genel kurullarda ve ofisinde zaman zaman beraber
oldum. Burhan Hoca, dünyanın en espritüel insanıydı. Özellikle genel kurullarda faaliyet
raporu okumazdı, sohbet ederdi. Alkışlarla gelir, alkışlarla giderdi.”

w
w

ZİYA SONAY: BU SALONLARDA 50 YILIM GEÇTİ

Ziya Sonay’a ödülünü TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç takdim etti. Sonay, “Bu salonlarla hemen hemen 50 yılım geçti. Ama son 6 yıldır sağlık sorunları yaşıyorum. Bu
ödüle beni değer gördüğünüz için çok teşekkür ederim” dedi.
Ergun Hiçyılmaz ise ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan’ın elinden aldı.

Burhan Felek Ödülü’ne değer görülen, ancak törene katılamayan Sezai Bayar adına
ödülü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar aldı. Munyar’a ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Masaracı takdim etti. Sağlık sorunları nedeniyle törene gelemeyen Alpay Kabacalı’nın ödülünü ise TGC Başkanı Turgay Olcayto aldı. Ödülü Dünya Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hakan Güldağ takdim etti.
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25.12.2013

TGC Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

TGC Başkanı Olcayto: Bağımsız ve bağlantısız gazeteciliğe ihtiyaç var
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Emniyete gazetecilerin girişinin yasaklanmasına karşı dava açacaklarını söyleyen TGC
Başkanı Olcayto, sansür, oto-sansür, işten çıkarma gibi sorunlarla boğuşan gazetecilerin, halka doğru bilgi vermek için mücadesinin süreceğini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına 37 yıldan
bu yana gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanları olmak üzere 9 dalda sanatçı, gazeteci ve bilim
insanlarına verilen "Sedat Simavi Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

w
w

w

Tören, Simit Sarayı’nın ana sponsorluğunda Kale Grubu’nun desteğiyle gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Başak Şengül’ün üstlendiği tören; Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, merhum Sedat Simavi, ölen ve haber peşinde koşarken öldürülen tüm gazeteciler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı:

“Sedat Simavi, hem iyi bir gazeteciydi; hem iyi bir dergiciydi; hem de usta bir karikatüristti. Ama bunların da yanı sıra Sedat Simavi, 1. Dünya Savaşı’nın hemen bitiminde
çıkardığı Güleryüz dergisiyle hem işgal güçlerine hem de saraya kafa tutan çok önemli
bir işlev üstlenen gazeteciydi. Sedat Simavi, bağımsız, bağlantısız gazeteciliğin öncülerinden diyebiliriz. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün emniyetteki basın odalarını
kapatması, yalnız polis muhabirlerini değil gazetecileri emniyet müdürlüklerine sokmaması. Bu sansürdür. Halkın doğruları öğrenme, bilgi edinme hakkının engellenmesidir.
Biz buna açıklamayla karşı çıktık. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak İstanbul Bölge
İdare Mahkemesi’nde dava açıyoruz. Bu konuda mücadele vermeye devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. Namık Durukan,
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“Uludere’de Ölüm Yolculuğu / Herkes Biliyor Ama Adı ‘‘Kaçak’ ” başlıklı haber ve fotoğrafları ile gazetecilik ödülünü aldı. Durukan’a ödülünü TGC önceki Başkanı Orhan
Erinç takdim etti. Durukan, şunları söyledi:
“ Uludere’de 34 insan yaşamını yitirdi. Orada bir acı yaşanıyor, annelerin gözyaşları
halen akmaya devam ediyor. Annelerin gözyaşları akarken biz buna çok tanıklık ettik.”
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İdris Emen, Radikal Gazetesi’nde yayınlanan “Çocuklarımızı Kurtarın / Adıyaman –
Suriye Cihat Hattı” başlıklı haberi nedeniyle gazetecilik kategorisinde övgüye değer
gördü.
CNN TÜRK’de yayınlanan “Sanatımızın Hatıra Defteri” adlı programı ile Nebil Özgentürk televizyon kategorisinde ödüle değer görüldü. Özgentürk’e ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto takdim etti.

.tg
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Televizyon kategorisinde övgüye değer görülen Lütfi Özarslan – Tekin Demirel’e
ödüllerini TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi. Özarslan ve Demirel, çalışmalarında özgürlüğün altını çizmeye çalıştıklarını aktardı. “Heba” adlı romanıyla Edebiyat kategorisinde ödüle değer görülen Hasan Ali Toptaş, ödülünü Doğan Hızlan verdi.

“Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü 1923-1950 / Devletçilik: Altın Yıllar” adlı eseriyle
sosyal bilimler dalında ödüle Cahit Kayra değer görüldü. Kayra’ya ödülünü Prof. Dr.
Taner Berksoy verdi.
Seçici Kurul ayrıca, Muazzez İlmiye Çığ, “Sümerliler Türklerin Bir Koludur” adlı eseri
nedeniyle sosyal bilimler dalında övgüye değer gördü. Ödülü Basın Enstitüsü Derneği
Başkanı Kadri Gürsel takdim etti.

w

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl fen bilimleri dalında yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi. Seçici
Kurul bu dalda, Doç. Dr. Mehmet Hakan Erkut’u “Karadeliklerden Yüksek Frekanslı KuaziPeryodik Salınımlar Üzerine” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü. Sağlık bilimleri
dalında Prof. Dr. Işıl Berat Barlan’a ödülünü TTB Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan verdi.

w
w

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz – Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yıldız
ÜnaL – Yrd. Doç. Dr. Şirin KorulU Koç’unun ortak çalışmasını övgüye değer gördü. Ödüllerini Prof. Dr. Özdemir Aktan takdim etti. Cansen Ercan’a “Evin Sanat Galerisi Resim
Sergisi” ile görsel sanatlar dalında ödül verildi. Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı, “Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası Şampiyonu ve Kadınlar Dünya Kulüplerarası
(FIVB) Voleybol Şampiyonu” olması nedeniyle spor dalında ödüle değer görüldü. Ödülü
Vakıfbank Spor Kulubü adına Osman Dermen aldı. Osman Dermen’e ödülünü TGC Onur
üyesi Orhan Ayhan verdi. Seçici Kurul ayrıca, Gamze Bulut’u “Atletizmde (23 Yaş Altı
5000 metrede) Avrupa Şampiyonu olması nedeniyle övgüye değer gördü.
Radyo kategorisinde ödüle değer görülen Atilla Güner ile övgüye değer görülen
Esengül Şahin’e ödüllerini Simavi ailesinden Belma Simavi verdi. Güner, ödülü alırken
programı hazırlama sürecini anlatarak, herkesin görüşlerini aldıklarını belirtti. “Gözünü
Hürriyet’te açmış bir kişin Belma Simavi’den ödülü alması çok gurur verici” dedi.
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2014 ÖDÜL TÖRENLERİ

11.04.2014
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Başkan Olcayto: "Yerel gazeteciliği desteklemeye devam edeceğiz"

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adenauer Stiftung Derneği’nin (KAS), düzenlediği Yerel Medya 2013 Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. TGC Başkanı Turgay
Olcayto ve Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop, törende yaptıkları konuşmalarda yerel gazeteciliği önem verdiklerini ve desteklemeyi her zaman sürdüreceklerine vurgu yaptılar.

İSKENDERUN- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adenauer Stiftung Derneği’nin (KAS), 16 yıldır birlikte düzenlediği Yerel Medya Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. İskenderun Anemon Otel’de düzenlenen törene; Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Başkanı Cumhuriyet Vakfı Başkanı,
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Erinç, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi
Dalyancı, Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu, Konrad Adenauer Stiftung Derneği'nin (KAS)
Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop, TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük’ün de aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
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BAŞKAN OLCAYTO: DAHA FAZLA BAŞVURU BEKLİYORUZ
Törenin açılış konuşmalarını TGC Başkanı Turgay Olcayto ve KAS Türkiye Temsilcisi Dr.
Colin Dürkop yaptı.

KADINLAR ADINA ALIYORUM

g.
tr

TGC Başkanı Turgay Olcayto, “KAS ile birlikte yürüttüğümüz projelerden biri de Yerel
Medya Ödülleri. Yerel Medya Ödülleri’ni çok önemsiyoruz. Yerel basındaki meslektaşlarımızdan yarışmalara daha fazla başvuru bekliyoruz. Bu yıl İskenderun’da ilk defa yeni bir uygulama başlattık. Bundan böyle yerel basında jüriden en çok puan alan arkadaş hangi il veya
ilçedense Yerel Medya Ödülleri’ni o il veya ilçede düzenleyeceğiz. Bu uygulama ilk kez haber
dalında ödül kazanan Serpil Korkmaz’ın yaşadığı İskenderun’da yapılıyor. Ödül kazanan bütün
arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.
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Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Haber dalında ödül kazanan İskenderun Ekogündem Gazetesi’nden Serpil Korkmaz,
ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto ve KAS Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop’un elinden
aldı. Korkmaz, “Beni onurlandırarak buraya kadar geldikleri, yerel basını desteledikleri için
TGC ve KAS’a çok teşekkür ediyorum. Meslek içi eğitim seminerleri kendimi geliştirmemde
önemli bir paya sahip. Ödülü mücadele eden kadınlar adına alıyorum” diye konuştu.

HER ŞEY DOĞRULARI HALKA AKTARABİLMEK İÇİN…

w
w

w

Haber dalında mansiyona değer görülen Osman Doğan, ödülünü TGC Genel Sekreteri
Sibel Güneş’in elinden aldı. Doğan, şunları söyledi: “Gazeteler, radyolar, televizyonlar hayatın
olmazsa olmaz tamamlayıcılarıdır. Çünkü olmazlarsa gerçeği bilmeden yaşamak zorunda
kalırız. 25 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ömrümün yettiği kadar da bu mesleği yapmaya çalışacağım.” dedi. Sayfa dalında mansiyona değer bulunan İbrahim Başçı, ödülünü TGC Genel
Saymanı Gülseren Ergezer Güver’in elinden aldı. Sayfa Düzeni dalında Karadeniz Gazetesi’nden Tuncay Şükür ödülünü TGC önceki Başkanı Orhan Erinç ve Dr. Colin Dürkop’un elinden aldı. Fotoğraf dalında mansiyona değer görülen Tolga Sağlam törene katılamadı. Ödülü,
Karadeniz Gazetesi’nden Tuncay Şükür teslim aldı.

SEÇİCİ KURUL’DA KİMLER VARDI?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Stiftung’un, 16 yıldır birlikte düzenlediği Yerel Medya Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 28 Şubat 2013 tarihinde TGC
binasında toplanan Seçici Kurul tarafından belirlendi. Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş,
Konrad Adenauer Stiftung Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim
üyesi Mehmet Sağnak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Muğla Temsilcisi Kenan Gürbüz, Doğan
Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eşmen, İhlas Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ballı, Cihan Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Hakan İnce'den oluştu.
Tümer Argın hastalığı nedeniyle toplantıya katılamadı. Oybirliği ile Seçici Kurul Başkanlığı’na
Turgay Olcayto, Yazmanlığı Hakan İnce yaptı.
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26.04.2014

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
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Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nde konuşan TGC Başkanı Turgay
Olcayto, “Basını özgür olmayan kamuoyunun haber alma, bilgilenme kanallarına yasak
getirilen, düşünceyi ifade etmenin cezalandırıldığı, sansürün, oto sansürün kol gezdiği
bir ülkede çağdaş bir demokrasiden söz etmek elbette olanaksızdır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 55’incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Türkiye
Gazetecilik Başarı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. DenizBank’ın
desteğiyle düzenlenen ödül töreni, The Marmara Oteli’nde yapıldı.

w
w

w

Törende; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, önceki Başkan Orhan
Erinç, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri
İhsan Yılmaz ve Göksel Göksu hazır bulundu.
Törene ayrıca; TGC Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç,
TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever ve üyeler Şükran Soner, Orhan Ayhan; TGC
Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz, Balotaj Kurulu üyesi Şevket Uygun, TGC Denetleme Kurulu üyesi Nurcan Sabur, TGC Onursal üyeleri Dr. Mücahit Atmanoğlu ve Prof. Dr.Turgay Atasü, Başbakanlık Basın -Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş, Basın Enstitüsü
Derneği (IPI) Başkanı Kadri Gürsel, Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak, Gazeteciler Cemiyeti(Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS) Genel Başkanı Uğur Güç, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Genel Sekreteri
Füsun Özbilgen, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Hürriyet Gazetesi
yazarı Sedat Ergin, Halit Kıvanç, Hıfzı Topuz, Yalçın Bayer, Türk Kalp Vakfı Başkanı Semiramis Sekban ile CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Kadıköy Belediye Başkanı
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Aykurt Nuhoğlu’nun da aralarında bulunduğu 700 davetli katıldı. Ödül töreni DenizBank’ın desteğiyle gerçekleştirildi.

GAZETECİLİK TARİH BOYUNCA ZORLU DÖNEMLERDEN GEÇTİ
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Tören, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile haber peşinde ölen
ve öldürülen basın şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Sunuculuğunu Başak
Şengül’ün üstlendiği törenin açılış konuşmasını Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto yaptı.
Başkan Olcayto, şunları söyledi:
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“Özellikle geçtiğimiz üç yılda başta iktidar olmak
üzere tüm siyasetçilerin yazılısı, görseliyle tüm medya
üzerinde yoğun baskı kurduklarını gözlemliyoruz. Yanlışlarının günahını medyaya yüklüyorlar. Devlet sırrı diyerek ülkede yaşanan önemli olayları yurttaşlardan
saklamak istiyorlar. İktidarın gazete yönetimlerine talimatla sansür yaptırabildiği ya da kendi meşrebine
uygun haber kotarttığı artık saklanamayan bir gerçek.
Sosyal medyada yasaklamalar birbirini izliyor. Kamu
reklamları gazetelere adaletli bir biçimde dağıtılmıyor. İktidarın yarattığı korku ikliminden sermaye grupları da etkileniyor ve muhalif gazetelere reklam vermekten kaçınıyorlar. Özgür ve bağlantısız gazetecilik için birlik olalım. Özgür ve bağlantısız gazeteciliğe
ihtiyaç var.”

w

Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Gazetecilik kategorisinde HaberSiyasal dalında Sözcü Gazetesi’nde 13.12.2013 tarihinde yayımlanan “Enişteden Hükümeti Sarsacak İddialar: Bakanlığa Rüşvet Verdim” başlıklı haberiyle Uğur Dündar ödüle
değer bulundu. Dündar, ödülü TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver’in elinden
aldı.

w
w

Aynı dalda Cumhuriyet Gazetesi’nde 10.09.2013 tarihinde yayımlanan “AKP’li Belediye Binayı Yapıp Vakfa Bedelsiz Tahsis Edecek. Halkın Parası Deniz” başlıklı haberiyle
Aykut Küçükkaya övgüye değer görüldü. Küçükkaya’ya ödülünü TGC Genel Saymanı
Gülseren Ergezer Güver takdim etti. Küçükkaya, “Burada 9 yaşında bir oğlum var. Herhalde gazetecilerin çocuklarına bırakacağı en büyük servet işte bu ödüller” dedi.
Gazetecilik kategorisinde Haber-Ekonomi dalında Akşam Gazetesi’nde 07.01.2013
tarihinde yayımlanan “320 Kilo Altın Böyle Uçtu” başlıklı haberiyle Süleyman Şen ödüle
değer bulundu. Şen’ e ödülünü Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Uğur Güç
verdi. Aynı dalda Taraf Gazetesi’nde 15.07.2013 tarihinde yayımlanan “Yine Cengiz Yine
Kıyak” başlıklı haberiyle özgüye değer görülen Hüseyin Özay’a ödülünü TGS Başkanı
Uğur Güç takdim etti. Aynı dalda Sol Gazetesi’nde 23.07.2013 tarihinde yayımlanan
“Altından Yandaşlar Çıktı” başlıklı haberiyle Yıldız Koç övgüye değer görüldü.
Gazetecilik kategorisinde Haber Çevre dalında Ömer Erbil, Radikal Gazetesi’nde
01.12.2013 tarihinde yayımlanan “16.9’un Yıkımına” başlıklı haberiyle ödüle değer bu-
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lundu. Erbil ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in elinden aldı. Ömer Erbil ödülü
alırken, “Şantiyenin İstanbul’u bıraktığı Yeşil görmek dileğiyle” dedi. Aynı dalda Milliyet
Gazetesi’nde 25.08.2013 tarihinde yayımlanan “Gökdelenler Baharımızı Yaza Çevirdi”
başlıklı haberiyle Arif Balkan övgüye değer görüldü. Balkan’a ödülünü Basın Konseyi
Genel Sekreteri Namık Koçak verdi.

GENÇ GAZETECİLERE MORAL OLUYOR
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Haber eğitim dalında Habertürk Gazetesi’nde 20.08.2013 tarihinde yayımlanan
“Lise-Leaks Skandalı” haberiyle Sultan Uçar, ödüle değer bulundu. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi İhsan Yılmaz, Sultan Uçar’a ödülünü takdim etti.
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Haber Sağlık dalında Zaman Gazetesi’nde 13.01.2013 tarihinde yayımlanan “Bakıma
Muhtaç Engellileri Köle Gibi Alıp Satıyorlar” başlıklı haberiyle Bünyamin Köseli ödüle
değer bulundu. Köseli’ye ödülünü İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören verdi.
Aynı dalda Radikal Gazetesi’nde 27.05.2013 tarihinde yayımlanan “Kanser Çetesi İş
Başında” başlıklı haberiyle İdris Emen övgüye değer görüldü. Emen’e ödülü TGC Onursal
üye Mücahit Atmanoğlu verdi.

TÜRKİYE YASAKLAR ÜLKESİ

Haber Kültür Sanat-Magazin dalında Cumhuriyet Gazetesi’nde 29-30.04.2013’de
yayımlanan “Kırmızı Ruja Yasak ” başlıklı haberiyle Özcan Yaşar ödüle değer bulundu.
Yaşar’a ödülünü TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver takdim etti.

w

Aynı dalda Sol Gazetesi’nde 14.10.2013 tarihinde yayımlanan “Bilimsel Vurgun” başlıklı haberiyle Özgür Savaşçıoğlu övgüye değer görüldü. TGC Onursal üye Rüştü Bozkurt
Savaşçıoğlu’na ödülünü verdi. Haber Spor dalında Hürriyet Gazetesi’nde 19.10.2013 tarihinde yayımlanan “100 Altın Uğruna” başlıklı haberiyle Celal Demirbilek ödüle değer
bulundu. Ödülünü gazeteci Halit Kıvanç’ın elinden alan Demirbilek, “Mesleğimizin en
önemli ödülünü bu yıl 12’incisi genelde 192. ödülü alıyorum” dedi.

w
w

Aynı dalda Habertürk Gazetesi’nde 14.06.2013’de yayımlanan “Lahmacunla Gelen
Kupa” başlıklı haberiyle Murat Ağca, övgüye değer görüldü.
Hürriyet Gazetesi’nde 10.11.2013 tarihinde yayımlanan “Bülent Arınç’ın Yaptığı Bir
Şahsiyet Ayaklanmasıdır” başlıklı köşe yazısıyla Ahmet Hakan Coşkun ödüle değer bulundu.
Araştırma dalında Zaman Gazetesi’nde 1-5.03.2013 tarihinde yayımlanan “İnsan
Kaçakçılığı Gerçeği” başlıklı araştırmasıyla Burak Kılıç- Fazlı Mert ile Habertürk Gazetesi’nde 4-6.05.2013 tarihleri arasında yayımlanan “Mayın Kurbanı Hayatlar” başlıklı
araştırmasıyla Ümran Avcı-Güngör Karakuş ödüle değer bulundular. Gazeteciler ödüllerini TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç elinden aldılar. Burak Kılıç, haberin yaklaşık 6
aylık bir çalışma ürünü olduğunu belirtti.
Röportaj dalında Hürriyet Pazar ekinde 19.05.2013 tarihinde yayımlanan “Annem
Beni Akıl Hastanesine Kapattı” başlıklı röportajıyla Melis Alphan ödüle değer bulundu.
79

ODUL TORENLERI 2014_Layout 1 4/10/16 11:19 PM Page 6

g.
tr

Alphan’a ödülü TGC Yönetim
Kurulu üyesi Göksel Göksu
verdi. Alphan, haberin basının
nasıl işlev gördüğünün kanıtı
olduğu söyleyerek, “Özgür basına ekmek kadar, su kadar ihtiyaç var. Özgür basın adına
ödülü almak istedim.” Aynı
dalda Milliyet Gazetesi’nde
10.02.2013 tarihinde yayımlanan “Obama: Barışçı Çözümü Alkışlıyorum” başlıklı röportajıyla Pınar Ersoy övgüye
değer görüldü. Ersoy, Amerika’da olduğu için törene katılamadı.
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Spor Köşe Yazısı dalında Milliyet Gazetesi’nde 16.05.2013 tarihinde yayımlanan
“Ulusal Ar Damarı” başlıklı köşe yazısıyla Uğur Meleke ödüle değer bulundu. Meleke’ye
ödülü TGC Onursal Üye Turgay Atasü takdim etti. Ardından sayfa düzeni dalında ödüllerin verilmesine geçildi. Hürriyet Gazetesi’nin 12.06.2013 tarihli birinci sayfasıyla Arif
Dizdaroğlu ödüle değer bulundu. Dizdaroğlu, ödülünü TGC Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz’dan aldı.

Posta Gazetesi’nin 24.11.2013 tarihli birinci sayfasıyla Saliha Pekel övgüye değer görüldü. Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz verdi. Pekel yerine Posta Gazetesi’nden
Elif Yılmaz ödülü aldı. Yılmaz, “Bir gün bu ülkede başbakanın genel yayın yönetmeliğine
soyunmadığı bir güne uyanmayı diliyorum.”
Star Gazetesi’nin 16.06.2013 tarihli 12.sayfasıyla Sinan Alemdar ödüle değer bulundu. Alemdar’a ödülü Selami Turgut Genç takdim etti. Zaman Gazetesi’nin 11.01.2013
tarihli Sinema sayfasıyla Yunus Emre Yıldırım övgüye değer görüldü.

w

Habertürk Gazetesi’nin 16.10.2013 tarihli Spor sayfasıyla Emre Bilir ödüle değer bulundu. TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, Bilir’e ödülü takdim etti.

w
w

Todays Zaman Gazetesi’nin 13.04.2013 tarihli spor sayfasıyla Kadir Özmen övgüye
değer görüldü. Özmen’e ödülü TGC Denetleme Kurulu üyesi Nurcan Sabur verdi.
Gırgır Dergisi’nde 21-28.08.2013 tarihinde yayımlanan “İstanbul 2013 Unutma…”
başlıklı karikatürüyle Öğünç Ersöz ödüle değer bulundu. Ödülü Ersöz adına Rıdvan Bağış
aldı. Ödülü Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel takdim etti.
21 Foto Muhabirinden Gezi Fotoğrafları “Gazeteci Gözüyle Direniş” başlıklı çalışma
ödüle değer bulundu. Ödülleri kitabın editörleri Serkan Ocak, İdris Emen ile birlikte 21
foto muhabiri birlikte aldı. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, ödülü takdim etti. Reuters’den Osman Örsal 30.06.2013 tarihli “Kırmızılı Kız” fotoğrafıyla övgüye değer görüldü.

TELEVİZYON-RADYO
TV Haber Dalında TV 8’de 30.07.2013 tarihinde yayınlanan “Sağlık Skandalı” konulu
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haberiyle Yavuz Oymak ödüle değer bulundu. Oymak’a ödülünü Hürriyet gazetesi yazarı
Sedat Ergin verdi. Oymak, haberin hikayesini ve haberi hazırlarken karşılaştıklarını konuklarla paylaştı. DHA’da 10.11.2013 tarihinde yayınlanan “Alın O Gavatı” başlıklı haberiyle Bünyamin Yıl ile Çağlar Öztürk övgüye değer görüldüler. CNN Türk’te
02-06/12/2013 tarihlerinde yayınlanan “Engelsiz Kal Alanya” başlıklı haberiyle Zeynep
Karamustafa ile Serkan Emekçi övgüye değer görüldüler. Gazetecilere ödüllerini Sedat
Ergin takdim etti.

.tg
c.
or

CNNTürk’de 24.09. 2013 tarihinde 5N1K programında yayınlanan “Özel Rojava
Dosyası” programıyla Cüneyt Özdemir ödüle değer bulundu. NTV’de 23.07.2013 tarihinde yayınlanan Pasaport programının “Kıbrıs Kayıp Kişiler” konulu bölümüyle Mete
Çubukçu özgüye değer görüldü. Onur Kurulu Üyesi Şükran Soner takdim etti. NTV’de
01.11.2013 tarihinde yayınlanan Güncel Dosya Programının “Suça İtilmiş Çocuklar” bölümüyle Burcu Aydındağ övgüye değer görüldü. Aydındağ’a ödülü TGC Onur Kurulu

Habertürk TV’de 25.05.2013 tarihinde yayınlanan “Dostluğun Son Kalesi-İnönü
Stadı” belgeseliyle Tayfun Gönüllü ödüle değer bulundu. Gönüllü’ye ödülü TGC Başkan
Yardımcısı Recep Yaşar verdi. Rumeli TV’de 03.09.2013 tarihinde yayınlanan “Ağına
Yolculuk” belgeseliyle Bülent Uğur ve Hüseyin Özden övgüye değer görüldü.

TV Spor Programı

TRT’de 11.09.2013 tarihinde yayınlanan “Bir Ömür Spor” adlı programı ile Ahmet
Fisunoğlu ödüle değer bulundu. Fisunoğlu’na ödülü TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan
Ayhan verdi.

TV Kamera Çalışması

w

CNNTürk’de18.09.2013 tarihinde 5N1K programında yayınlanan “Halep Dosyası”
çalışmasıyla Kenan Taş ödüle değer bulundu. Taş’a ödülünü usta gazeteci Hıfzı Topuz
verdi.

Radyo Haber Programı

w
w

TRT’de 05.04.2013 tarihinde yayınlanan “Ve Yazı Kaldı” programıyla Gülay Oktar
övgüye değer görüldü. Ödülü Hıfzı Topuz verdi. Hıfzı Topuz, basın özgürlüğü için mücadele eden gazetecilere “Dayanın, sizleri kutluyorum” dedi.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

TGC Yönetim Kurulu 2013 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında Nezih Demirkent Özel Ödülü’nü CNNTürk Televizyonu’ndan Rıdvan Akar’ın “Hayatın Tanığı” programının Gezi Parkı konulu bölümüne verilmesini oy birliğiyle
kararlaştırdı. Ödülü Rıdvan Akar adına editör Kerem Şener aldı. Şener’e ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto takdim etti. Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin ardından törenin düzenlenmesine katkıda bulunan DenizBank’a şükran plaketi verildi.
DenizBank adına plaketi Reklam ve Halkla İlişkiler Kurumsal İletişim Strateji Müdür Yardımcısı Elvan Ebru Yetkin aldı.
81

ODUL TORENLERI 2014_Layout 1 4/10/16 11:19 PM Page 8

11.06.2014

Gazeteciliğin ustalarına şükran plaketi verildi

.tg
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 68'inci, Cemiyet'in günlük yayın organı olan Bizim Gazete'nin de 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende; 1930-1931 doğumlu 29 usta
gazeteciye şükran plaketi takdim edildi.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 68'inci, Cemiyet'in günlük yayın organı olan Bizim
Gazete'nin 20. Yılı törenle kutlandı. Törene; TGC Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili
Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Yönetim Kurulu üyeleri İhsan Yılmaz ve Kamil Masaracı;
Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, Onur Kurulu Sekreteri Mustafa Dolu, Gazeteciler
Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç ile Genel Sekreter Engin Köklüçınar,
Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Basın Yayın
Enformasyon İstanbul Müdürü Necmettin Altuntaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

USTALARI GENÇLERİN ÖĞRENMESİNE YARDIMCI OLMAK ÖNEMLİ

Törenin açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto, şunları söyledi:
“Bu buluşmaların, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önemli bir işi olduğunu düşünüyorum. Çünkü usta-çırak ilişkisinin kalmadığı günümüz Bab-ı Ali’sinde eskileri anmak,
hatırlamak, eski dönemdeki gazetecileri gençlerin öğrenmesine yardımcı olmak önemli.
Bu açıdan bugünkü toplantıyı önemsiyorum. Türk basınına çok önemli katkılarda bulunan ustalarımıza hoş geldiniz diyorum, onur verdiniz. Gazeteciliğin zor döneminde yönetimi devralmış bir arkadaş grubuyuz. İşsiz gazetecilerimiz var, cezaevinde yatan
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gazetecilerimiz var. Bunun dışında, sansür var. Ama daha önemlisi, oto sansür var. Gazeteciler istediklerini yazmakta son derece zorlanıyorlar. Böyle bir ortamda görev yapmak, meslek örgütü olarak bizi hem üzüyor, hem de çok yoruyor. Ama bundan yılmış
değiliz. Polis şiddetinin karşısında durmaya çalışıyoruz. Sendikasızlaştırmanın karşısında
durmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu güç günleri de atlatacak gazetecilerimiz.”

g.
tr

Konuşmaların ardından, 29 kıdemli üye gazeteciye şükran plaketi verildi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, Orhan Peksayar ve Tarık Dursun Kakınç adına gelini Özlem Kakınç’a
ödülünü takdim etti.

.tg
c.
or

Vecdi Uygun’a plaketini TGC Başkan Vekili Vahap Munyar verdi. Ahmet Balan, TGC
Başkan Yardımcısı Recep Yaşar’ın, Orhan Karaveli, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in
elinden plaketini aldı. Baha Oral’a TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver plaketini
verdi. TGC Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Masaracı, Ali Abalı’yaplaketini takdim etti. Emin
Mollaoğlu’na plaketini TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz verdi. ValaSomalı’yaplaketini TGC Onur Kurulu Sekreteri Mustafa Dolu, TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, Argun Berker’e plaketini verdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri
Mustafa Kuleli, Lütfi Akdoğan’a plaketini verdi.
Hakkı Aykut’a plaketini Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut
Genç sundu. Hulusi Yavaşlar, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Engin
Köklüçınar’ın, Sedat Ağralı, Erdoğan Arıpınar’ın elinden plaketini aldı. Yaşar Özen’e plaketini Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat verdi. Nazif Karaçam’ın
ödülünü ise ustanın adına Hatice Opak Bilgin Basın Yayın Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş’tan aldı.
Ustalar, duygularını şöyle dile getirdi.

“CEMİYETE TEŞEKKÜR EDERİZ”

w

Emin Mollaoğlu: Şükran plaketi alan meslektaşlarım, mesleklerini büyük bir özveri
ve ciddiyet içinde bugüne kadar getirmiş bulunuyorlar. Hem onlara hem de Cemiyetimize çok teşekkür ederim.

w
w

GENÇLER BİZE İNANMAYACAK

Orhan Karaveli: Cemiyetimiz, emeğin, vefanın bir örneği olan güzel bir düzenlemeyle
Türkiye’nin karmakarışık, hatır saymaz ortamında adeta bize nefes alma penceresi açmış
oldu.
Vala Somalı: “Artık yolun sonuna doğru geldik. Yaş oldu 83. Halen çalışıyorum, Yeni
kitaplar üretiyorum. Bir sürü makale, kitap yazdım yazmaya da devam ediyorum.”
Tarık Dursun Kakınç adına ödülü alan gelini Özlem Kakınç: “Ben Tarık Dursun K’yı,
1976 yılında okuma yazmayı öğrendiğim gün ilk kitabıyla ‘Bir Küçücük Aslancık Varmış’
ile tanıdım. Yıllar sonra yollarımız kesişti. Adına çok mutluyum. Burada olamadığı için
çok üzgün. Her zaman olduğu gibi onun sözüyle ‘Öpüldünüz çocuklar’ diyerek bitiriyorum konuşmamı.”
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24.07.2014

TGC 2014 Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
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Başkan Olcayto: TGC özgür bağlantısız gazetecilik ilkesini benimsemiştir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak
amacıyla 1989 yılından bu yana her yıl verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri, 24 Temmuz
Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde törenle sahiplerine takdim edildi. Basın Özgürlüğü Ödülleri töreni Taksim The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Başak Şengül'ün üstlendiği tören, basın emekçileri ve basın şehitleri
için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Törenin açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay
Olcayto yaptı.
Başkan Turgay Olcayto, şunları söyledi:

w
w

w

“Gazetecilik tüm dünyada özelikle de Türkiye’de çok zorlu bir dönem geçiriyor. Bir
yandan gezegenin hemen hemen her bölgesinde başlayan çatışmaları izlerken yaşamını
kaybeden muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar; bir yanda da sosyal medya
karşısında giderek tiraj ve itibar kaybeden sermaye yoğun gazetelerin küçülme gerekçesi
ile işsiz bıraktıkları gazeteciler. Ortadoğu’da çatışmalarda, bölgesel savaşlarda ölen, yaralanan gazeteciler ve tüm bu özverili çalışmalarına karşı haberleri gazetelerde, ekranlarda siyasi dengeler gözetilerek yer almayan, haberlerinin sansürlendiği gazeteciler.
Bunların tümünü düşündüğümüzde sistem tarafından bu onurlu mesleğin içine düşürüldüğü güç durumu yüreğimiz burkularak izliyoruz. Türkiye’ye baktığımızda gazeteciliğin
genel sorunlarına günbegün iktidardan kaynaklanan yeni sorunlar ekleniyor.
Sansür, oto sansür, düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller aradan geçen
bir yılda daha da artmış durumda. İşsiz gazeteci arkadaşlarımızın durumu da öyle. Bu
yıldan da pek çok örnek verebiliriz. Haberler karartılmıştır. Çeşitli yasaklama kararlarıyla
halkın gerçekleri öğrenme, doğru haber alma hakkı örselenmiştir. Cezaevlerinde gazeteci
sayısı azalmışsa da gazeteciliğin bir parçası olan dağıtımcılar hâlâ parmaklıklar arkasın-
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dadır. İktidarın gazete sahiplerine tehditleri, talimatları ve muhalif gazetecilerden şikayetleri ısrarla sürmektedir. Başbakanın ya da bakanların toplantılarına muhalif gazetelerin ya da sol tandanslı gazetelerin katılmaları engelleniyor. Akreditasyon artık
resmileşmiş görülüyor.
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Yıl içinde; Türkiye Soma’da onulmaz bir acı yaşadı. 301 maden emekçisi kardeşimiz
gerekli önlemler alınamadığından yaşamlarını kaybetmiş, Soma’da yaşananları kamuoyuna aktarmak, kamuoyunu bilgilendirmek isteyen gazeteciler ise devletin ve iktidarın
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 12 Mart darbesinden bu yana bayram sözcüğünü kaldırmıştır. Gazetecilerin sorunlarını dikkate alarak 24 Temmuzları Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.”

.tg
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or

2014 Basın Özgürlüğü Ödülü Kişi dalında gazeteci Erol Önderoğlu’na ve Tuğrul Eryılmaz’a verildi. Erol Önderoğlu basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili hak ihlallerini takibi,
raporlanması, duyurulması için Türkiye’de ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle ödül aldı. Önderoğlu, ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun elinden aldı.

ERYILMAZ: GAZETECİLERİN ÖRGÜTLENMESİ ŞART

Kişi dalında bir diğer ödül ise çok farklı seslerin bir araya geldiği özgür bir platform
olan Radikal 2’yi 17 yıl yönetmesi, ayrıca basın çalışanlarının haklarının korunmasında
verdiği destek nedeniyle gazeteci Tuğrul Eryılmaz’a verildi. TGC Başkanı Olcayto, Eryılmaz’a ödülünü takdim etti. Eryılmaz, ”Bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum. Gazeteciliğin başına bütün gelenler bizim örgütsüzlüğümüzdendir. 1980’lerden beri medya,
örgütsüzleştirilirken buna seyirci kalanlar, hatta ortak olanlar da özeleştirilerini yapsınlar.
Gazeteciliğin önündeki ilk büyük görev, örgütlenmeyi sağlamaktır.”

AKSOY: YAŞASIN DEMOKRASİ, YAŞASIN ÖZGÜR BASIN

w
w

w

Ankara Barosu basın, ifade ve iletişim özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması
için verdiği destek nedeniyle kurum dalında ödüle layık görüldü. Ankara Barosu Başkanı
Avukat Sema Aksoy ödülünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar’ın elinden aldı. Aksoy,
şöyle konuştu: “Basın özgürlüğünü savunmak insanın birey olmasını, rejimin demokrasi
olmasını savunmaktır. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü; sadece fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireylerin kuracağı bir demokratik rejim sağlayabilir. Özgür basın, demokratik
toplumun, demokratik devletin vazgeçilmez koşuludur.”
BBC Türkçe, Türkiye’de habere erişimin kısıtlı olduğu dönemlerle, Gezi sürecinde ve
Soma faciasıyla ilgili her türlü baskıya rağmen kamuoyunun bilgilendirilmesine yaptığı
katkılar nedeniyle kurum dalında ödüle değer görüldü. BBC Türkçe Bölümü’nün Servis
Başkanı Murat Nişancıoğlu’na ödülünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar takdim etti.
Ödül töreninin ardından 24 Temmuz 2013’den bu yana Sürekli Basın Kartı almaya
hak kazanan 195 TGC üyesine anı plaketleri takdim edildi. Törenin gerçekleşmesine
destek olan sponsor Polimeks adına Kurumsal Halkla İlişkiler Müdürü Bahadır Araz’a
şükran plaketi verildi. Araz’a plaketini TGC Başkan Vekili Vahap Munyar takdim etti.
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05.11.2014

TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu
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70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan gazeteciler, Şeyhül Muharririn
Burhan Felek adına konulan “Basın Hizmet Ödülleri”ni düzenlenen törenle aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan
Felek adına konulan “Basın Hizmet Ödülleri”, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Ödüller, TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç’in Başkan, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yazman olduğu; TGC Başkanı Turgay Olcayto, Önceki Başkanlardan Nail Güreli,
Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Atilla Güner, spor yazarı Esat Yılmaer, Şükran
Soner ve Engin Başçı’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

w

Oylama sonunda özel yönetmeliğe göre; 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan gazetecilerden Engin Köklüçınar, Ertan Ünal, Hikmet Çetinkaya, Hulusi Turgut,
Hüseyin Kırcalı, Mustafa Küçük, Raşit Yakalı, Ümit Gürtuna, Üstün Akmen ve Yalçın Pekşen
Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

w
w

BAŞKAN OLCAYTO: BURHAN FELEK CEMİYETİ AYAKTA TUTTU

Tören, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, basın emekçileri ve basın
şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları
söyledi:
“Burhan Hoca; iyi bir yazardı, halka kolaylıkla inen kıvrak bir kalemi vardı. Çok yönlü
bir kişiydi. Spordan siyasete kadar her dalda kalem oynatma becerisi vardı. Burhan Hoca’nın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne de önemli katkıları oldu. Cemiyet’i onca darbe ve
sıkıntılar arasında ayakta tuttu. Nitekim 12 Eylül’de pek çok yasa budanırken 1952’de
çıkan 5953 sayılı Basın İş Yasası’na TGC’nin o dönemki başkanı Burhan Hoca sayesinde
dokunulmamıştır. Yasa, 1961 yılında çalışan gazetecilerin lehine 212 olarak değiştirildi ve
daha da güçlendirildi. 5953 sayılı yasa, bugün hâlâ çalışan gazetecileri koruyan tek yasadır.”
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KÖKLÜÇINAR: ÖDÜLÜ ALMAK İÇİN İHTİYARLIĞIMI HEYECANLA BEKLEDİM

g.
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Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. İlk ödülü Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı’nın Genel Sekreteri Engin Köklüçınar aldı. Köklüçınar’a ödülünü TGC’nin ilk
Genel Sekreteri Bedii Faik takdim etti. Köklüçınar, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve
üyelerine çok teşekkür ederim. Varlığınızla aldığım ödül bir anlam daha kazandı. Biz çok
şanslı bir nesildik. Çünkü bizi muhteşem ve muhterem ustalarımız yetiştirdi. Bizi madde
adamı olarak değil; mana adamı olarak yetiştirdiler.”

HULUSİ TURGUT: MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ ALDIM

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Hulusi Turgut’a ödülünü takdim
etti. Turgut, ödülü layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

.tg
c.
or

“Çok özel ve önemli bir gündeyim. Meslek hayatımın zirvesine ulaştığım için çok mutluyum. Biz gazeteciler, sürekli ‘Aferin’ bekleriz. Bugün aferin’in en büyüğünü aldım. Burhan
Felek Ödülü benim için en büyük ödül. Artık başka bir ödüle ihtiyacım yok.”

MUSTAFA KÜÇÜK: İYİ Kİ BU ÖDÜLÜ ALDIM

Mustafa Küçük’e ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı takdim etti.
Mustafa Küçük, mesleğe nasıl başladığını anlatarak sözlerine başladı:
“Çok şaşkınım, çok heyecanlıyım. TGC’nin bu binasının ilk kiracısı olan Türk Haberler
Ajansı’nda 1961 yılında işe başladım. 30 senem bu binada geçti. ABC Ajansı’nı kurdum.
Bugün de Burhan Felek Hizmet Ödülü’nü alıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu ödülü aldım.”

RAŞİT YAKALI: GENÇ ARKADAŞLARIM ADINA ALIYORUM

Raşit Yakalı’ya ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Masaracı verdi. Yakalı, karikatür macerasına nasıl başladığını meslektaşlarıyla paylaştı:

w

“Bu ödülü genç karikatürcüler ve Anadolu’nun uzak bir yerinde aynı benim kurduğum
hayalleri kuran genç arkadaşlarım adına alıyorum.

w
w

ÜMİT GÜRTUNA: BURHAN FELEK İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIM

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit
Gürtuna’ya ödülünü verdi. Gürtuna, şunları söyledi:
“Cumhuriyet Gazetesi’nde de Burhan Hocam ile beraber çalışma lüksünü yakaladım.
Onu mahçup olmayım diye çok daha fazla çalıştım. Sütunların boşaltıldığı ya da doldurulduğu günümüzde Hoca bugün yaşasaydı eğer ne düşünürdü diye merak ediyorum”

ÜSTÜN AKMEN: MESLEKTAŞLARIMA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIM

TGC Önceki Onur Kurulu Başkanlarından Hıfzı Topuz ise Bizim Gazete yazarı Üstün
Akmen’e ödülünü takdim etti. Üstün Akmen törende “Bu ödülü aldım, bundan sonraki
hayatımda size meslektaşlarıma layık olmaya çalışacağım” dedi. Törene katılamayan Hüseyin Kırcalı adına ödülü Teoman Güray adı. Güray’a ödülü Halit Kıvanç takdim etti.
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12.12.2014

TGC Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

TGC Başkanı Olcayto: Toplumun üzerinde bir korku iklimi yaratılıyor

.tg
c.
or

g.
tr

TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Basın üzerinde işsizlik, sansür, akreditasyon, yayın yasakları
ve davalarla tutuklamalar ağır bir baskı yaratmaktadır” diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına 38 yıldan bu
yana gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanları olmak üzere 9 dalda sanatçı, gazeteci ve bilim insanlarına verilen
"Sedat Simavi Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

w
w

w

The Marmara Taksim Oteli’nde gerçekleştirilen törene; TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC
Önceki Başkanı Orhan Erinç, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer
Güver, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı ve Ahmet Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Toprak, İhsan Yılmaz, Onursal Üyeler Şenes Erzik ile Prof..Dr.Turgay Atasü, TGC
Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, Onur Kurulu Sekreteri Mustafa Dolu, Balotaj Kurulu
Sekreteri Haşmet Yavuz, Balotaj Kurulu Üyeleri Olay Tan, Şevket Uygun; Gazeteciler Sosyal
Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç’in de aralarında bulunduğu çok sayıda TGC
üyesi katıldı.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Toplantıda ayrıca; Sedat Simavi ailesinden Belma Simavi, Basın Konseyi Başkanı Pınar
Türenç, Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker, Milliyet
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye
Temsilcisi Dr. Colin Dürkop, Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) önceki başkanları Prof. Dr. Özdemir Aktan, İstanbul Tabip Odası Önceki Başkanı Prof..Dr. Taner Gören ile Türkiye Yayıncılar
Birliği Başkanı Metin Celâl Zeynioğlu’nun da aralarında bulunduğu 500 davetli yer aldı.
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Ekol Lojistik Şirketi’nin desteğiyle gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Gökmen Karadağ’ın
üstlendiği tören; Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları,
merhum Sedat Simavi, yitirilen ustalar, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen tüm gazeteciler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

BAŞKAN OLCAYTO: SEDAT SİMAVİ ÇOK YÖNLÜ BİR USTAMIZDI

g.
tr

Törenin açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto, şunları
söyledi:

.tg
c.
or

“Basın üzerinde işsizlik, sansür, akreditasyon, yayın yasakları, davalar ve tutuklamalar ağır
bir baskı yaratmaktadır. Yalnızca son 4 yıl içinde çeşitli olaylar nedeniyle gazete ve dergiler
için 156 yasaklama kararı verildiğini dikkate alırsanız bu konunun ciddiyetini anlamış olursunuz. Elbette gazetecilerin sorunları bunlarla bitmiyor. Günümüzde dijital gazeteciliğin öne
çıktığı iddia edilerek yüksek tirajlı gazeteler küçülme dönemine girdiler. Bu yüzden gazete çalışanlarının büyük bölümü işten çıkarılmaya başlandı. Sektörde işsizlik büyük boyutlara ulaştı.
Meslektaşlarımızın bir başka sorunu da sendikalı olmalarının önündeki engellerdir. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bu yasanın değiştirilmesi bir yana tersine bu yasada basın çalışanları için yeterli olmayan kimi durumların da iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uygulamada zaten yasal çalışmaya gönüllü olmayan işverenlerin 5953 sayılı yasayı
kimi gereklerle kullandıklarını düşünürsek bu yasanın değiştirilmesi yolundaki çabalara Türkiye
Gazeteciler Sendikası ile beraber karşı durmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz.

GAZETECİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

w

Konuşmaların ardından Sedat Simavi Ödülleri törenin geçildi. Güngör Uras, Milliyet Gazetesi’ndeki “Olayların İçinden” köşesinde “En Büyük 10’a Girecekken En Kırılgan 5’teyiz”
başlıklı dizisi ve Milliyet ve Dünya gazetelerindeki kamuoyunu bilgilendirici ve aydınlatıcı bir
yıllık ekonomi yazıları nedeniyle gazetecilik ödülünü aldı. Uras’a ödülü Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve yazarı Orhan Erinç takdim etti.

w
w

Bünyamin Aygün, Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “Kara Köleler” başlıklı yazı dizisi nedeniyle gazetecilik kategorisinde övgüye değer görüldü. Aygün, ödülünü TGC Genel Saymanı
Gülseren Ergezer Güver’in elinden aldı.
NTV Radyo’da yayınlanan “Ateş Arabaları: 2. Dünya Savaşı ve Futbol” adlı ortak radyo
programıyla Ercan Taner ve Mert Aydın televizyon kategorisinde ödüle değer görüldü. Törene
katılamayan Ercan Taner yerine eşi Burçin Taner ödülü aldı. Mert Aydın ve Burçin Taner’e
ödülü Simavi ailesinden Belma Simavi takdim etti. Burçin Taner, ödülü alırken “Sedat Simavi’yi
ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anmak, Sedat Simavi’nin sözlerinin gazetecilere ve gazeteci olmak isteyenlere örnek olmasını istiyorum. Onun
NTV Radyo’da yayınlanan “Başka Bi Gözle: Koku” adlı ortak radyo programlarıyla Gamze
Sofuoğlu ve Kürşat Ceylan, radyo dalında övgüye değer görülen isimler oldu. Sofuoğlu ve
Ceylan’a ödüllerini TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir verdi.
Kenan Şener ve Serdar Ekeyılmaz, CNN TÜRK’te yayınlanan “Soma’da Acı Gerçekler” adlı
ortak haber programıyla televizyon kategorisinde ödüle değer görüldüler. TGC Başkanı Turgay
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Olcayto, Şener ve Ekeyılmaz’a ödüllerini takdim etti.

g.
tr

Görsel Sanatlar Ödülü’nü bu yıl "Galeri Artist ve Arete Sanat Galerisi ‘Dalga’ Resim Sergisi" ile Onay Akbaş kazandı. Akbaş’a ödülünü Görsel Sanatlar Seçici Kurul Başkanı Prof. Kaya
Özsezgin verdi. Zühre Saral Gökağaç, TRT’de yayınlanan “Bir Ada İki Göç” adlı televizyon
belgeseli nedeniyle övgüye değer görüldü. Gökağaç ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’nın elinden aldı.
“Gölgeler ve Hayaller Şehrinde” isimli eseriyle Murat Gülsoy, edebiyat kategorisinde
ödüle değer görülen isim oldu. Gülsoy’a ödülünü Doğan Hızlan takdim etti.

Prof. Dr. Cem Behar, “Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008) Osmanlı İstanbulu’nda Kasap İlyas Mahallesi” adlı eseriyle sosyal bilimler dalında ödüle değer görüldü. Behar’a ödülünü Sosyal Bilimler Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Taner Berksoy verdi.

.tg
c.
or

Seçici Kurul Altan Öymen’i “Ve İhtilal” adlı eseri nedeniyle sosyal bilimler dalında övgüye
değer gördü. TGC Başkanı Turgay Olcayto, Altan Öymen’e ödülünü takdim etti.
Doç. Dr. Hamza Yeşilyurt, Ramanujan’ın Rogers-Ramanujan Fonksiyonları İçin Verilmiş
Olduğu Bazı Eşitliklerin Basit İspatları” adlı eseriyle fen bilimleri dalında ödül kazanan isim
oldu.
Fen Bilimleri Seçici Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Yeşilyurt’a ödülünü takdim etti.
Seçici Kurul ayrıca, Doç. Dr. İnanç Adagideli’yi “Elektron Saçılımının Topolojik Özelliklere Etkisi: Düzensizlik ve Süperörgülerden Majorana Fermiyonları” adlı eseri nedeniyle övgüye değer
gördü. Adagideli, ödülünü Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç’ün elinden aldı.
Doç. Dr. Devrim Gözüaçık, “Mikro RNA 181A, Açlık ve Rapamisin Tarafından Uyarılan
Otofajiyi ATG5’i Hedefleyerek Düzenliyor” adlı çalışmasıyla sağlık bilimleri dalında ödüle
değer görüldü. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Devrim Gözüaçık’a ödülünü verdi.

w

Seçici Kurul, Doç. Dr. Tamer Tevfik Önder’i “Kromotin Modifikasyonu Gerçekleştiren Enzimlerin Yeniden Programlama Üzerindeki Etkileri” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer
gördü. Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç, Doç. Dr. Tamer Tevfik
Önder’e ödülünü takdim etti.

w
w

SPOR ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı “Avrupa Kadınlar Ligi Şampiyonu” olması
nedeniyle spor ödüne değer görüldü. Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı adına
ödülü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Başkanı Can Topsakal, oyuncular adına Nevriye Yılmaz ve Şebnem Kimyacıoğlu, teknik kadro adına antrenör Ekrem Memnun aldı. Ödülleri, Spor Seçici Kurul Başkanı Şenes Erzik takdim etti.
Seçici Kurul ayrıca, Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı’nı “Avrupa Basketbol Şampiyonu”
olması nedeniyle övgüye değer gördü. Ümit Milli Basketbol Takımı adına ödülü Milli Takımlar
Sorumlusu ve Yönetim Kurulu üyesi Harun Erdenay aldı.
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2015 ÖDÜL TÖRENLERİ

27.02.2015

.tg
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Çetin Emeç Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hürriyet Gazetesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ödüller törenle sahiplerine takdim edildi.

w
w

w

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Çetin Emeç adına konulan Çetin Emeç Ödülleri
için yapılan tören, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Törene; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel
Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı ve Ahmet Özdemir,
TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever, Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan, Hürriyet
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, gazeteciler Uğur Dündar, Namık Koçak, Turgut Fethi, Derya Sazak,
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Öznur Kalender, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç,
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın eşi Sema Işıl Doğan, Çetin Emeç'in eşi
Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol, torunu
Selin Birol’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
“İşte Belgesi" başlıklı haberle ödüle layık bulunan Hürriyet Gazetesi muhabiri Arda
Akın, “Koruyu da satmışlar" başlıklı haberiyle Övgüye Değer bulunun Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya ile "Kesilen alan 125 futbol sahası büyüklüğünde" başlıklı
haberle Yerel Basın Teşvik ödülünü alan “İşte Çanakkale Gazetesinden İlyas Çolak'a da
ödüllerini Uğur Dündar takdim etti. Fotoğraf dalında, Soma Maden Kazası'nda çektiği
'Madenci ve Babası' fotoğrafıyla birinci olan Agenci France-Presse (AFP) foto muhabiri
Bülent Kılıç’a,'Savaş Yarası' fotoğrafıyla övgüye değer bulunan Doğan Haber Ajansı Şanlıurfa Muhabiri Ali Leylak ile 'Hiç Yakışmadı' başlıklı fotoğrafıyla Yerel Basını Teşvik Ödülünü kazanan Demokrat Kocaeli gazetesinden Şive Bağdiken'e de ödülünü Doğan Hızlan
takdim etti. Önce Vatan gazetesinden Oğuz Gürel ise “Dolar'ın Düşüşü" konulu karikatürüyle, karikatür dalında ödülünü aldı. Oğuz Gürel’e ödülünü Öznur Kalender verdi.
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13.04.2015

TGC-KAS Yerel Medya Ödülleri İzmir’de sahiplerini buldu

g.
tr

Törende Konya’dan İbrahim Büyükeken haber ödülünü, İzmir’den Mehmet Emin Bal fotoğraf ödülünü, Kocaeli’nden Güngör Arslan sayfa tasarımı ödülünü, Hatay’dan Mehmet
Emin Solak Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

.tg
c.
or

İZMİR- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adenauer Stiftung’un (KAS)
17 yıldır birlikte gerçekleştirdiği Yerel Medya Ödülleri, düzenlenen törenle takdim
edildi. İzmir Hilton Oteli’nde düzenlenen törene; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter
Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Toprak ve İhsan Yılmaz ile TGS Başkanı Uğur Güç, TGS İzmir Şubesi Başkanı Halil Üner, Aydın Gazeteciler Cemiyeti
Başkan Vekili Semra Şener, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Murat
Attila, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLİK ONURLU BİR MESLEK
TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

“Gazetecilik kim ne derse desin çok onurlu bir meslek. Dürüst yapıldığında, meslek
ilkelerine uygun yapıldığında, bir dik duruş sergilendiğinde gerçekten çok onurlu bir meslek.”

w

Fotoğraf dalında bu yıl ödülü İzmir 9 Eylül Gazetesi’nin 15 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan “Kişiye Özel Harekat Timi” başlıklı fotoğrafıyla Mehmet Emin Al kazandı. Al, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun elinden aldı.

w
w

Kocaoğlu, ödülü takdim ederken “Meslek etik kurallarına uyularak yapıldığında daha
taçlanacak bir meslek. Çünkü toplumu bilgilendiriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz, topluma
doğru haber veriyorsunuz. Ödül alan herkesi kutluyorum” dedi.
Haber ödülüne Konya Anadolunun Gücü Merhaba Gazetesi’nde 19 Mart 2014 tarihinde yayımlanan “29 Yıllığına TÜRGEV’e bedelsiz verildi, kıyak
mı?” haberiyle İbrahim Büyükeken değer görüldü.
Büyükeken’e ödülünü TGC Genel Sekreter Sibel
Güneş verdi. Sayfa Düzeni Ödülü’nü Bizim Kocaeli
Gazetesi’nin 15 Mayıs 2014 tarihli sayısında yaptığı
birinci sayfa ile Güngör Arslan aldı. Arslan ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar’ın
elinden aldı. Hatay Güney Rüzgarı’nda Ermeniler dosyasını hazırlaması ve yereldeki başarılı dergiciliği nedeniyle Mehmet Ali Solak değer görüldü. Solak’a ödülünü TGC Başkanı
Turgay Olcayto takdim etti.
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15.05.2015

TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

TGC Başkanı Olcayto: Tek tip haber, tek tip gazeteci isteniyor

.tg
c.
or
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56. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nde 31 gazeteci ödül aldı. Töreni’nde konuşan
TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Genç gazeteciler umudumuzu yeşertiyor” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 56’ncısını gerçekleştirdiği Geleneksel Türkiye
Gazetecilik Başarı Ödülleri, The Marmara Oteli’nde yapıldı.

w

Türkiye’nin en prestijli gazetecilik ödülleri 450 gazetecinin katıldığı törenle verildi. Ödül
töreninde açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto,
“Türkiye bugün sansürün, oto-sansürün kol gezdiği, haberlerin karartıldığı, görüntülerin verilmediği, çok defa haber saklandığı, gazetecilerin ayrıştırıldığı, gazetecilerin birbirlerine
düşürüldüğü çok kritik bir ortamdan geçiyor” dedi ve ekledi:

w
w

“Bugün iktidar tarafından, halkın haber alma hakkını koruyan, bir bakıma amme hizmeti
yapan bir grup değil, tam tersine iktidarı çökertmeye çalışan bir grup olarak görülüyor. Dolayısıyla, o gruba dayak da mübah, hapis de mübah. Gazetcileri yok etmek de mübah olarak
görülüyor. Bu, evrensel gazeteciliğe çok aykırı düşen bir durum. Türkiye’de hala batı normlarında gazetecilik yapılamıyor. Bunda iç içe geçen sermaye siyaset ilişkilerinin medya üzerindeki yoğun baskısını göz ardı etmek mümkün değil. Basın özgürlüğü aslında halkın
doğruları öğrenme, bilgi edinme hakkıdır. Türkiye'de halkın bilgilendirilemediğini hepimiz
görüyoruz. Halk ne verilirse onu izlemek durumunda. Eğer bir ülkede halkın bilgi edinmesini
sağlayan iletişim organları yasaklıysa, kısıtlıysa o ülkede basın özgürlüğü yok ya da kısıtlı
demektir.

GAZETECİLER ARASINDA EŞİTLİK BOZULUYOR
Askerlerin başlattığı akreditasyon meselesini iktidar şimdi kendi uyguluyor. Zamanında
kendisi şikayet ediyordu, şimdi akreditasyonu en çok iktidar uyguluyor. Cumhurbaşkanı,
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g.
tr

Başbakanı, bakanları bırakın, artık devletin erkleri de akreditasyon uygulamaya başladı.
Bunun son örneğini de geçen gün Danıştay’ın 147. kuruluş yıldönümünde yaşadık. Gazeteci
arkadaşlarımız kapıdan çevrildiler. Devlet destekli TRT ve Anadolu Ajansı muhabirleri dışında kimse içeri alınmadı. Bu tutum medya çalışanları arasındaki eşitlik ilkesine riayet edilmediğini göstermektedir. Anlaşılıyor ki iktidar çevrelerinde tek düze haber, tek tip muhabir
dönemi başlatılmak isteniyor. Bundan çok kısa sürede dönülmesi gerekiyor. Herhalde bu
seçimlere kadar böyle devam edecek. Seçimlerden sonra bu konudaki mücadelemiz belki
daha da sertleşecek. Çünkü bu koşullar altında gazetecilik yapmak mümkün değil. Soma
felaketinin yıl dönümünde haber yapan meslektaşlarımızı hedef gösteriliyor haber yapmaları engelleniyor. Bu da yaşadığımız kötü örneklerden biri.

.tg
c.
or

Örgütlenmekten çekinen, sendikalarına destek vermeyen siyasete, sermayeye kendini
araçlaştıran, kamplaşan, siyasetin ayrıştırma tuzağına düşen gazeteciler böyle bir dağınıklıkta mücadele gücünün zayıflaması beklenen bir olgudur. Ama arkamızdan gelen genç gazeteci arkadaşlar umudumuzu yeşertiyor. İşsiz bırakılma tehditlerine rağmen sendikalarına
daha çok güç veriyorlar. Bağımsız ve bağlantısız gazeteciler olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
Tören; Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic A.Ş. ve Hafele Mobilya ve İnşaat
Donanımları San. ve Tic. A.Ş.’nin ana sponsorluğunda Global Liman İşletmeleri, Kanyon
Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.’nin destek sponsorluğuyla gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Gazetecilik kategorisinde HaberSiyasal dalında Radikal Gazetesi’nde 17 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan ”Yok denilen görüntüler” başlıklı haberiyle İsmail Saymaz ödüle değer bulundu. Saymaz, ödülünü Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun elinden aldı.

w

Aynı dalda Hürriyet Gazetesi’nde 4 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan “Şişli şifresi” başlıklı haberiyle Gülden Aydın övgüye değer görüldü. Aydın’ın yerine ödülünü kızı Ceren Karşılayan, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun elinden aldı.

w
w

Gazetecilik kategorisinde Haber-Ekonomi dalında Hürriyet Gazetesi’nde 4 Mayıs 2014
tarihinde yayınlanan “Fikirtepe’de tek başına” başlıklı haberiyle Gülistan Alagöz ödüle
değer bulundu. Alagöz’e ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir verdi.

ERBİL: ÇEVREYE DUYARLILIK ŞART

Gazetecilik kategorisinde Haber Çevre dalında Ömer Erbil, Radikal Gazetesi’nde 23
Ocak 2014 tarihinde yayınlanan “Sahilim o kadar yeşildi ki” başlıklı haberiyle ödüle değer
bulundu. Erbil, ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’nın elinden aldı.
Erbil, “Umarım bir sonraki haberde kazanacağımız, çevreye tarihe duyarlı bir yönetimle
karşı karşıya oluruz” dedi.
Haber Eğitim dalında İskender Yunus Tiryaki, Bugün Gazetesi’nde 12 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan “Öğrencilere ölüm tuzağı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Tiryaki’ye ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Celal Toprak takdim etti.
Haber Sağlık dalında Habertürk Gazetesi’nde 24 Kasım-4 Aralık 2014 tarihlerinde ya-
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yınlanan “Acilde sahte doktor” başlıklı haberiyle Güngör Karakuş, ödüle değer bulundu.
Karakuş’a ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz verdi. Aynı dalda Gökçer Tahincioğlu, Milliyet Gazetesi’nde 3 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan“Arzu’nun çığlığı” başlıklı
haberiyle övgüye değer görüldü. Tahincioğlu adına ödülü İsmail Saymaz aldı. Saymaz’a
ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz verdi.

g.
tr

Haber Kültür Sanat dalında Habertürk Gazetesi’nde 23 Ekim-7 Kasım 2014 tarihlerinde
yayınlanan “Galata Köprüsü nerede?” başlıklı haberiyle Serkan Akkoç ödüle değer bulundu.
Akkoç’a ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Masaracı takdim etti.

Haber Spor dalında Hürriyet Gazetesi’nde 19 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan “Milli
takımda kaçak hokeyci” başlıklı haberiyle Celal Demirbilek ödüle değer bulundu. Demirbilek
ödülünü TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever’in elinden aldı.

.tg
c.
or

Haber dalında araştırma ödülünü ise Hürriyet Gazetesi’nde 31 Temmuz-6 Ağustos 2014
tarihlerinde yayınlanan “Hep aynı numara” başlıklı araştırmasıyla Burak Coşan kazandı.
Çoşan’a ödülünü TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten verdi.

Röportaj dalında Habertürk Gazetesi’nde 16 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan “Pembe
karanlıktaki kadınlar” başlıklı röportajıyla Ümran Avcı ödüle değer bulundu. Avcı’ya ödülünü
TGC Üyesi ve İLAD Onursal Üyesi Hıfzı Topuz verdi. Aynı dalda Serhan Asker, Hürriyet Gazetesi’nde 25 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan “Bu ambarda doğdu, önce kadınları kurtardı”
başlıklı röportajıyla övgüye değer görüldü. Asker’e de ödülünü Hıfzı Topuz takdim etti.
Spor Köşe Yazısı dalında Orhan Can, Cumhuriyet Gazetesi’nde 8 Ekim 2014 tarihinde
yayınlanan “Yaşasın iyilik, kahrolsun kötülük” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu.
Can’a ödülünü TGC Onursal Üyesi Şenes Erzik verdi.

w

Ardından sayfa düzeni dalında ödüllerin verilmesine geçildi. Birgün Gazetesi’nin 27
Kasım 2014 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla Barış İnce ödüle değer bulundu. İnce,
ödülünü TGC Denetim Kurulu Başkanı Engin Başçı’nın elinden aldı.

SAYFA TASARIM ÖDÜLLERİ VERİLDİ

w
w

Hürriyet Gazetesi’nin 15 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan 8-9. Sayfasıyla Sertaç Bala
iç sayfa ödülüne değer bulundu. Bala’ya ödülünü TGC Onul Üyesi Orhan Ayhan verdi. Aynı
dalda Gökhan Öz, Star Gazetesi’nin 22 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan 19. sayfasıyla
övgüye değer görüldü. Öz’e ödülünü TGC Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz, takdim
etti. Karikatür dalında Sakarya Gazetesi’nde 16 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan karikatürüyle Ali Galip Altunçul ödüle değer bulundu. Ali Galip Altunçul, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç takdim etti.
Fotoğraf dalında Sadık Kahraman, İHA’dan 19 Şubat 2014 tarihinde servis edilen “Çarptığı adam can çekişirken” konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. TGC Balotaj Kurulu
Başkanı Muammer Tuncer, Kahraman’a ödülünü takdim etti. Aynı dalda, Refik Fidan,
İHA’dan 20 Temmuz 2014 tarihinde servis edilen “Vatandaşlar dolmuş durağına sığındı”
konulu fotoğrafıyla övgüye değer görüldü. Refik Fidan’a ödülü TGS Genel Başkanı Uğur
Güç verdi.
95

ODUL TORENLERI 2015_Layout 1 4/10/16 11:20 PM Page 6

TELEVİZYON-RADYO ÖDÜLLERİ

g.
tr

TV Haber Dalında Fox TV de 22 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan “Kan Parası” başlıklı
haberiyle Soner Dabağ ödüle değer bulundu. Dabağ’a ödülünü Başbakanlık Basın -Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş verdi. Aynı dalda
Ezgi Cankurtaran CNN Türk’te 31 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan “Bir Yarbayın Onuru:
Ali Tatar çıkamadı” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü. Cankurtaran’a ödülünü TGC
Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver takdim etti.
Sinem Yöndem ve Güngör Yılmaz CNN Türk’te 2-5-6 Haziran 2014 tarihlerinde yayınlanan “Türkiye’nin Çocuk İşçileri” başlıklı haber dizisiyle övgüye değer görüldüler. Yöndem’e ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.

TV HABER PROGRAM DALI ÖDÜLLERİ

.tg
c.
or

TV Haber Program dalında NTV’de 15 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan “Çocuk Evlilikleri” başlıklı haber programıyla Burcu Aydındağ ve Emrah Ozan ödüle değer bulundu. Burcu
Aydındağ ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin takdim etti. Aynı
dalda Havva Avcı, TRT Haber’de 28 Temmuz 2014 tarihinde yayınlanan “Gazze’de Savaşın
Gölgesinde Yaşananlar” başlıklı haber programıyla övgüye değer görüldü. Avcı’ya ödülünü
TGC Onursal Üyesi Rüştü Bozkurt verdi.
TV Belgesel dalında İz TV’de Ekim 2014 tarihinde yayınlanan “Yakın Tarih-Resmi Cehennem Ulucanlar” belgeseli ile Nazım Alpman ödüle değer bulundu. Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel, Nazım Alpman’a ödülünü takdim etti.
Semra Güzel Korver, TRT Belgesel kanalında 14 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan
“Orada Doğdum Burada Büyüdüm” belgeseli övgüye değer görüldü. Semra Güzel Korver’e
ödülünü TRT İstanbul Bölge Müdürü Abdülhamit Avşar verdi.

w
w

w

TV Kamera çalışması alında İhlas Haber Ajansı’nın 23 Eylül 2014 tarihinde servise koyduğu “Fırtına çıkar, iskele çöker, kamera yakalar” başlıklı görüntüleri ile Doğan Can Cesur,
ödüle değer bulundu. Doğan Can Cesur’a ödülünü Disk Basın İş Sendikası Başkanı Faruk
Eren sundu. Radyo – haber programı dalında, TRT Radyo 3’de 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan “Ses ve Söz” programı ile Esin Yolçınar ödüle değer bulundu. TGC Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yolçınar’a ödülü verdi.

İNTERNET DALINDAKİ ÖDÜLLER

İnternet haber sitesi ödülüne bu yıl “cumhuriyet.com.tr” haber sitesi ödüle değer bulundu. cumhuriyet.com.trekibine ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Dr. Recep Yaşar takdim
etti. Aynı dalda www.bizimkocaeli.com sitesi övgüye değer görüldü. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu 2014 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında
Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün yerel basına yaptığı değerli katkıların yanı sıra uzun gazetecilik yaşamında meslek ilkelerine bağlı çalışmalarını dikkate alarak Hürriyet Gazetesi
yazarı Yalçın Bayer’e verildi. Bayer’e ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi.
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11.06.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 69. yaşını kutladı

TGC Başkanı Olcayto: Düşünce, yazı ve çizgi artık suç olmaktan çıkmalı

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 69’uncu, sivil toplum gazetesi olarak yola çıkan Cemiyet’in
günlük yayın organı Bizim Gazete 21’inci, Basın Müzesi ise 27’nci yılını kutladı. TGC
Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen kutlama töreninde; 1932-1933 doğumlu 40 TGC üyesine anı plaketi sunuldu.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 69’uncu, sivil toplum gazetesi olarak yola çıkan
Cemiyet’in günlük yayın organı Bizim Gazete 21’inci, Basın Müzesi’nin ise 27’nci yılı törenle kutlandı. Töreninde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto “Basının üzerinde çok
yoğun baskı uygulanan bir dönemi yaşadık. Bunun hem halk, hem basın hem de Türk
demokrasisi açısından ağır bedelleri oldu. Bu nedenle yeni oluşacak iktidardan ve parlamentodan bu baskıların kaldırılmasını istiyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğün
engellenmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Düşünce, yazı ve çizginin suç olmaktan
çıkmasını istiyoruz”diye konuştu.

BAŞKAN OLCAYTO: YENİ BİR DÖNEMİN AÇILDIĞI UMUDUNU TAŞIYORUZ
TGC Başkanı Turgay Olcayto konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Biz bağımsız, bağlantısız gazetecilik için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni devam ettirmeye çalışıyoruz. Bütün mücadelemiz bu yolda. Yoksa bizim partilere mesafemiz eşittir. Yeter ki, gazetecilerin hakları yenmesin. Yeter ki; gazetecilere kötü davranılmasın.
Yeter ki polis, gazeteciyi düşman olarak görmesin. Onun da kendisi gibi kamu hizmeti
yaptığını bilincinde olsun. Bütün bunları düşündüğümüz zaman yeni bir dönemin açıldığı
umudunu taşıyoruz.”
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TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşu ve kurucuları hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter Güneş, şöyle konuştu:

g.
tr

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olgusuna giden yolun son aşamasının başlangıcı, 10
Ocak 1945 tarihidir. O gün, Yedi Gün Dergisi ve Basımevi'nin sahibi Sedat Simavi, Türk
Basın Birliği'nin İstanbul bölgesi yöneticiliğine seçildi. O döneme kadar, iktidardaki siyasal otoritenin etkisinde kalan Türk Basın Birliği’nin sultasındaki basın kadroları, özgürlükçü bir çabaya yöneldi. Sedat Simavi’nin 69 yıl önce söylediği gibi siyasetçilerin
basına yönelik baskıcı tutumlarında önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Hatta iktidar
kontrolünde yeni basın birliği kurmak için çalışılıyor. Bazı basın meslek örgütleri de bu
konuda seçim öncesine kadar iktidara ne yazık ki destek veriyordu.”
Açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi.TGC Önceki Başkanı Orhan
Erinç, Altan Öymen’e plaketini takdim etti.

.tg
c.
or

AHMET ÇİTİLCİ: CEMİYETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Ahmet Çitilci’ye plaketini TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar verdi.

Çitilci, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne kuruluşundan bu yana hepimizi bir araya
getiren kutlamalar yaptığı için herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok
mutluyum” diye konuştu.

AHMET ÇİTOĞLU: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YEŞERMESİ ADINA ALIYORUM

TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, Ahmet Çitoğlu’na şükran plaketini
takdim etti. Çitoğlu, “Bu ödülü basın özgürlüğünün yeşermesi ve içeride bulunan arkadaşlarımızın da bir an evvel sevdiklerine kavuşması umuduyla alıyorum” dedi.

AYTEK AYDEMİR: HAYATIMDA ALDIĞIM EN DEĞERLİ ÖDÜL

w

Aytek Aydemir plaketini TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz’ın elinden aldı.
Aydemir, “Çok mutluyum. Hayatımda aldığım en büyük, en değerli ödül olarak kabul
ediyorum” diye konuştu. Törene katılamayan; Ekrem Altınkaynak adına plaketi Günhan
Altınkaynak aldı.

w
w

ERDOĞAN ARIPINAR: TGC’NİN ROZETİ, ONUR ROZETİDİR

Erdoğan Arıpınar’a plaketini TGC Başkanı Turgay Olcayto takdim etti. Arıpınar, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti rozetini üye olduktan sonra biz bir onur rozeti olarak taşıdık.
Gelecek kuşaklar da bu rozetin kıymetini bilsinler” dedi.

EYÜP KARADAYI: DOSTLARIMIZI GÖRMENİN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ

Eyüp Karadayı’ya plaketini TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan verdi. Karadayı,
şöyle konuştu:
“Hem mutluyum hem de heyecanlıyım. Çünkü yıllardır göremediğim arkadaşlarımı
da burada görmüş oldum. Son yıllarda herkesi güldürmek için fıkra kitapları yazıyorum.
5 tane fıkra kitabım oldu.”
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GÜNGÖR URAS: TEK İSTEDİĞİM CEMİYET’E ÜYE OLMAKTI

g.
tr

Ekonomi yazarı Güngör Uras’a ise plaketini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş , takdim etti. Güngör Uras, “Ben yazı yazmaya başladıktan sonra tüm isteğim Cemiyet’e
üye olmaktı. Hep nasıl Cemiyet’e üye olacağım diye büyük bir istekle bekledim. Nezih
Demirkent sayesinde 1983 yılında Cemiyet’e kabul edildim. Benim için çok büyük şerefti” dedi.

HAYATİ ASILYAZICI: BASININ SANSÜRE TAKILMAMASINI DİLİYORUM

Aydınlık Gazetesi yazarı Hayati Asılyazıcı’ya şükran plaketini Halit Kıvanç takdim
etti. Asılyazıcı, “Türk basının ömür boyu olmasını, sansüre takılmamasını, kötü yönetimlerin Türk basınına kötü bakmamalarını diliyorum” diye konuştu.

.tg
c.
or

Altan Öymen, İsmail Yaşar Aktaş’a rozetini takdim etti. Mehmet Luma’ya plaketini
TGC Onursal Üyesi Şenes Erzik ve Orhan Koloğlu verdi.

NAİL GÜRELİ: CEMİYETİMİZ GENÇ KUŞAKLARA DAHA GÜÇLÜ DEVREDİLECEK

TGC Önceki Başkanlarından Nail Güreli’ye şükran plaketini TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat birlikte verdi.
Güreli, plaketini alırken şunları söyledi:

“Cemiyetimizin hep genç ve güzel kalmasını gençlerin elinde daha güçlenerek
devam etmesini, yeni kuşaklara bu düşüncey,i bu anlayışı devretmesini diliyorum.”
Nurhan Aydın adına anı plaketini TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever aldı.
Konuksever’e Onursal Dr.Mücahit Atmanoğlu, Dr.Oktay Duran plaketi takdim etti.

SELAMİ TURGUT GENÇ: GAZETECİ DOĞDUM

w

Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç’e şükran plaketini
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir verdi. Genç, şöyle konuştu:

w
w

“Ben gazeteci doğdum ve gazeteciliğimi devam ettiriyorum. Cumhuriyet çocuğu
olarak o dönemin ideallerini bugüne kadar taşıdım. Cemiyetimizin üyesi olmanın onurunu da muhafaza ediyorum.”
Karaoğlan isimli resimli romanın çizeri Suat Yalaz’a plaketini TGC Yönetim Kurulu
Üyesi Kamil Masaracı verdi. Yalaz, Cemiyete eserlerinden bazı örnekleri TGC Başkanı
Turgay Olcayto’ya getirdiğini söyledi ve şöyle devam etti:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, kurulduğu yıldan beri şerefli, haysiyetli, ilerici, dürüst
gazetecilik yaptı. Kendilerini alınlarından öpüyorum. İnşallah Cemiyetimize üye olanlar
da bunda sonra bu sağlam duruşu muhafaza edeceklerdir.”
Törene katılamayan Semiral Bişar adına TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan plaketi TGC Onursal Üyesi Prof. Dr.Turgay Atasü’den aldı
Ziya Işıküstün’e plaketini Onur Kurulu Sekreteri Mustafa Dolu takdim etti.
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27.07.2015

TGC 2015 Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu

TGC Başkanı Olcayto: Halkın gerçekleri öğrenme kanalları tıkandı

g.
tr

Medyada dayanışmaya çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğine dikkat çeken
Başkan Olcayto “Medya patronajı ve medya editörleri etik kuralları da dikkate alarak
dürüst haberciliğin toplumda yaygınlaşması için çaba harcamalıdırlar” dedi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin
(TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana
her yıl verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri,
24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde törenle sahiplerine takdim edildi. Basın Özgürlüğü Ödülleri
töreni Taksim’deki The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi. Törene 500 davetli
katıldı. Sunuculuğunu Başak Şengül'ün
üstlendiği tören, basın emekçileri ve basınşehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Törenin açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı.

BAŞKAN OLCAYTO: ACILARIMIZ KATLANA KATLANA BÜYÜYOR
Başkan Olcayto, şunları söyledi:

w
w

w

“Türkiye’de sansürün ilk kez kaldırılışının 107. yıl dönümündeyiz. 24 Temmuz’ları
Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olarak değerlendiriyoruz. 24 Temmuz 1908’de
sansür memurlarını gazetelerine ve matbaalarına sokmayarak özgür bir basın için mücadele veren o dönemin gazetecilerini de saygıyla anıyoruz. 24 Temmuz’lar aynı zamanda Kurtuluş Savaşını tescilleyen Lozan’ın da yıl dönümleridir. Bu bağlamda Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
İsmet İnönü ve arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyoruz. Bu tür açış konuşmalarını her
yıl ülke adına olumlu sözler söylemek görevimiz olmalı diye düşünürüm. Ne yazık ki Türkiye’de birbiri peşi sıra gelen olaylar bu konuşma üslubunu kullanmamıza izin vermiyor.
Bundan 4 gün önce yine yüreğimiz yandı. Barış amaçlı olarak Suruç’a giden 30’u aşkın
gencimiz katledildi. Bir o kadar da gencimiz hastanede çocuklarımızın çoğu üniversiteli
ve yüksekokullu. Onları korumayı beceremedik. Acılarımız katlana katlana büyüyor.
Olayın hemen arkasından kamuoyunun devlet erki tarafından aydınlatılmasını beklerken tam tersi oldu. Yine mahkeme kararlarıyla yayın yasakları devreye girdi. Bu denli
çok yayın yasağı takdir edersiniz ki çağdaş demokrasilere yakışan bir tutum değildir. 7
Haziran seçimlerinden sonra ülkenin düşünceyi ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkların kardeşliği, temel hak ve özgürlüklerin genişlemesi açısından daha sağlıklı bir ortama
geleceğini düşünüyorduk, umutlanmıştık ama koalisyon çalışmalarının başlamasıyla bir-
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likte kafalardaki keskin görüş ayrılıkları bu
umutlarımızı yok etmeye yetti.Provokasyonlar,
linç kültürü yeniden hortladı. Asıl üzüntüm
buna medyamızın bir bölümünün de alet olmasıydı. Medya patronajı ve medya editörleri etik
kuralları da dikkate alarak dürüst haberciliğin
toplumda yaygınlaşması için çaba harcamalıdırlar.”

CAN DÜNDAR: BU ÖDÜL O TEHDİDE VERİLMİŞ EN
GÜZEL CEVAPTIR

.tg
c.
or

Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. 2015 Basın Özgürlüğü Ödülü Kişi
dalında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Can Dündar’a verildi. Can
Dündar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı adına uğradığı her türlü baskıya
rağmen kamuoyunun bilgilendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle ödüle değer görüldü.
Dündar, ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto'nun elinden aldı. Dündar şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanının bir gazeteciyi dünyanın gözü önünde nasıl tehdit edebildiğini
hep birlikte gördük. TGC’nin ödülü o tehdide verilmiş en güzel cevaptır bence. Tahminin
o ki burada bir gazetecilik yeteneğinden çok bir cesaret ödüllendirilmiştir. Askeri yönetimler döneminde de görev yaptım. Hiç bu kadar üst düzey açık tehditle karşılaşmadım."

BARIŞ İNCE: BU ÜLKEDE ÖZGÜRLÜĞÜN BİR BEDELİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

w

2015 Basın Özgürlüğü Ödülü Kurum dalında Bir Gün Gazetesi ve Düşünce Suçuna
Karşı Girişim adlı Sivil Toplum Kuruluşu’nun oldu. Ödül, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü konusundaki hak ihlallerini uğradığı baskılara rağmen düzenli olarak gündeme
taşıdığı için Birgün Gazetesi’ne verildi. Birgün Medya’nın Genel Yayın Sorumluluğu görevini yürüten Barış İnce, ödülünü TGC Başkanvekili Vahap Munyar’ın elinden aldı.

w
w

İnce, “Bu ödülü kurumumuz adına alıyorum. Kurumumuzun her çalışanı çok fazla bu
ödülü hak etti, pek çok tehlikeye göğüs gererek haberi sizlere sunmaya çalıştık. Bu ülkede
özgürlüğün bedeli olduğunu biliyoruz” dedi.
Büyük Seçici Kurul ayrıca basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile ilgili hak ihlallerinin
takibi, raporlanması ve duyurulması için Türkiye ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar
nedeniyle de Düşünce Suçuna Karşı Girişim adlı Sivil Toplum Kuruluşu’nu ödüle değer
gördü. Ödülü, Düşünce Suçuna Karşı Girişim Sözcüsü Şanar Yurdatapan, ödülünü TGC
Genel Sekreteri Sibel Güneş’in elinden aldı.
Törende daha sonra son bir yıl içinde Sürekli Basın Kartı almaya hak kazanan 34 kişiye TGC üyesine anı plaketi verildi.
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05.11.2015

TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

g.
tr

Ödüle bu yıl; Ali Sirmen, Fatma Karaali İlem, Halit Deringör, Kenan Akın, Mehmet Türker,
Nezih Danyal, Niyazi Dalyancı, Okşan Atasoy, Şevket Uygun ve Yalçın Bayer değer görüldüler.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan

w

Felek adına konulan “Basın Hizmet Ödülleri”, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun başkan, Atilla Güner’in yazman
olduğu; TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı,
TGC Denetim Kurulu Üyesi Engin Başçı, TGC Onur Kurulu Üyesi Şükran Soner, TGC önceki Başkanı Nail Güreli, Esat Yılmaer ve Rahmi Turan’dan oluşan seçici kurul tarafından
belirlendi. Nail Güreli ve Şükran Soner oylarını yazılı olarak gönderdi. Niyazi Dalyancı
oylamanın kendisiyle ilgili bölümüne katılmadı.

w
w

TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:
“Öncelikle Burhan Hoca’ya kısa bir rapor vermek istiyorum. Bab-ı Ali senin bıraktığın
Bab-ı Ali değil artık. Bugün gazeteciler ikiye bölünmüş durumda. İşsiz gazeteci sayımız
çok fazla. En son Bugün Gazetesi’nden kayyum aracılığıyla 71 meslektaşımız işsiz kaldı.
Bu demektir ki; evlerine ekmek götürmekte, kiralarını ödemekte zorlanacaklar. Bunun
dışında daha önce işsiz bırakılan arkadaşlarımız var. Burhan Hoca, 26 yıl süreyle Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’ni yönetmiş, Cemiyet’e damgasını vurmuş büyüğümüz. Yazı tekniği
açısından büyük bir ustamız. Sözcük seçiminde bilgi ustamız. Halkın diliyle yazdığı için
çok sevildi. Köşe yazıları bir deneme gibi kabul edilebilir. Çok rahatlıkla, severek okuduğumuz yazılardı. Sporla da yakından ilgilendi. Olimpiyat Komitesi’nde başkanlık yaptı.
Burhan Felek’i ölümünün 33. yılında bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.”
Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. İlk ödülü Ali Sirmen aldı. Sirmen’e
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ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto takdim etti. Sirmen, ödül töreninde duygularını
şöyle dile getirdi:
“Eskiden böyle törenleri izlerdim hep kürsüdekileri kıskanırdım. Ne güzel anıları var
derdim. Fakat unuturdum ki benim de gençliğim vardı. Şimdi anılar kaldı. Sağolun.”

g.
tr

Fatma Karaali, ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Göksel
Göksu’nun elinden aldı. Karaali “Burhan Hoca benim hocamdı. Cumhuriyet Gazetesi’nde de birlikte çalıştık. Şimdi ödülünü almak benim için bambaşka bir onur” dedi.

HALİT DERİNGÖR: YAŞAMAK BANA GÖRE CİDDİ BİR İŞTİR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinden Halit Kıvanç, Halit
Deringör’e ödülünü verdi. Deringör, şöyle dedi:

.tg
c.
or

“Ben Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin sanıyorum en yaşlı üyelerinden bir tanesiyim.
Ama hala görevimize devam ediyoruz.”
Mehmet Türker’e ödülünü Balotaj Kurulu Üyesi Atilla Güner takdim etti.

NİYAZİ DALYANCI: TGC’NİN ROZETİNİ DE BURHAN FELEK YAKAMA TAKTI

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Yılmaz’ın elinden aldı. Dalyancı, şunları söyledi:
“Benim bu meslekte kalmama neden olan Burhan Hocaydı. Bu binada başladım. O
zaman İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciydim. TGC’nin rozetini de Burhan Felek yakama
taktı. Onun için bu ödül çok onurlandırdı beni.”

OKŞAN ATASOY: DUYGU YÜKLÜ BİR ÖDÜL

Okşan Atasoy’a ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Gülseren Ergezer Güver takdim etti. Atasoy, şöyle konuştu:

w
w

w

“Burhan Felek mesleğine aşıktı, benim önümde bir rol modeliydi. Böyle olmasa 93
yaşında her gün fıkra yazarlığı gerçekleşemezdi. Gazetecilik onun anladığı kadarıyla bir
hayat iksiriydi. Bütün ödül alan meslektaşlarımıza hayat enerjisini diliyorum. Çok güzel
çalışmalarına bu ödülü de ekleyerek güzellikler yaşamalarını diliyorum. Bir dileğim daha
var. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nün Türkiye’de hepimizin çok ama çok arzuladığı
basın ve ifade özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum.”

YALÇIN BAYER: MESLEKTE 52 YIL

Yalçın Bayer’e ödülünü Rahmi Turan takdim etti. Bayer, ödülü alırken “Meslekte 52
yılım geçmiş. Fırtına gibi geçti. Meslek daha bitmeyecekmiş gibi görünüyor ama bu yaşlara geldik" diye konuştu. Kenan Akın’a ödülünü Oktay Ekşi takdim etti. TGC Balotaj
Kurulu Üyesi Şevket Uygun’a ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan verdi. Törene katılamayan Nezih Danyal adına ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in elinden aldı.

103

ODUL TORENLERI 2015_Layout 1 4/10/16 11:20 PM Page 14

14.12.2015

TGC Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

Başkan Olcayto: Haberin özgürlüğü için susmayacağız

.tg
c.
or

g.
tr

Sedat Simavi Ödül Töreni’nde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Çağdaş demokrasilerde iktidarı denetleme görevi üstlenen gazeteciler ne yazık ki ülkemizde yazdıkları,
çizdikleri ve söyledikleri yüzünden cezaevlerini boyluyorlar” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına 39 yıldan
bu yana gazetecilik, radyo, televizyon, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, görsel sanatlar ve spor alanları olmak üzere 9 dalda sanatçı, gazeteci ve bilim
insanlarına verilen "Sedat Simavi Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

w
w

w

Ana sponsorluğunu Polisan AŞ ve Nef; destek sponsorluğunu ise Burgan Bank, Telesure Sigorta//koalay.com ve Daikin üstlendiği törenin sunuculuğunu Gökmen Karadağ
üstlendi. Tören; Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları,
merhum Sedat Simavi, yitirilen ustalar, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen tüm
gazeteciler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

BAŞKAN OLCAYTO: SEDAT SİMAVİ’Yİ SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Törenin açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto, şunları söyledi:
“Sedat Simavi basın topluluğumuz için çok özel bir isimdir. Gazeteci, dergici, karikatürist hep inançlı bir demokrat oldu. En zor dönemlerde hem saraya hem işgal güçlerine kafa tutmayı bilmiş geniş kültürüyle ve çalışmalarıyla halk kitlelerini, kadınları,
çocukları öne çıkarmayı görev edinmiştir. Ölümünün 62. yılında onu bir kez daha özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Kurucumuz, ustamız Sedat Simavi’nin bize miras
bıraktığı, meslektaşlarımıza rehber olan şu sözlerini sizlere anımsatmadan geçemeyeceğim. ‘Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın
satma’ Bu gerçekten bizim Cemiyet'in kuruluşundan beri düsturumuz oldu. Yüreği ga-
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zetecilik sevgisiyle dolu, umuyorum genç gazeteci arkadaşlarımız da bu rehber doğrultusunda çalışmalarını sürdürecekler. Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinin birinden geçiyor. İç ve dış politikada ülke halkını tedirgin eden birbirini izleyen
olaylar, gelecek için endişeye sürükleyen sorunlar her gün biraz daha büyüyor. Bu çerçevede özellikle halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkı için sahada,
masa başında uğraş veren gazeteciler kendilerine biçilen yeni bir kalıba konulmak isteniyor. Çağdaş demokrasilerde iktidarı denetleme görevi üstlenen gazeteciler ne yazık ki
ülkemizde yazdıkları, çizdikleri ve söyledikleri yüzünden cezaevlerini boyluyorlar.”
Konuşmaların ardından Sedat Simavi Ödülleri törenine geçildi

NİLÜFER DEMİR: DHA EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

.tg
c.
or

Doğan Haber Ajansı Muhabiri Nilüfer Demir, “Dünyayı Sarsan Fotoğraf – Aylan Kurdi
Bebek” haber fotoğrafları ile gazetecilik ödülüne değer görüldü. Demir, ödülü TGC Önceki Başkanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve yazarı Orhan Erinç’in elinden aldı. Demir,
duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Bu fotoğraf bu kadar ses getirebildiyse, arkamdaki kurumumun desteği sayesinde
olmuştur. Bu ekip işiydi. Oraya gidip çekmenin dışında yayına kadar olan süreçte büyük
bir ekipti. Doğan grubuna, DHA’ya bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere
de ödül için çok teşekkür ediyorum.”

ARDA AKIN: ÖDÜLÜ CEZAEVİNDEKİ MESLEKTAŞLARIM ADINA ALIYORUM

w

Arda Akın, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “Bombadan 2 Gün Önce” başlıklı haberi
nedeniyle gazetecilik kategorisinde övgüye değer görüldü. TGC Genel Saymanı Gülseren
"Ergezer Güver, Arda Akın’a ödülünü takdim etti. Akın, “Cezaevinde yatan bütün meslektaşlarıma ödülü armağan ediyorum” dedi.

ULAŞ CAN: TUTUKLU GAZETECİLERE İTHAF EDİYORUM

w
w

Radyo ödülü Seçici Kurulu, Yön Radyo’da yayınlanan “Yüreğinde Anadolu’nun Ezgisi,
Sesinde Dağların Yankısı: Ruhi Su” adlı programıyla Ulaş Can’ı ödüle değer gördü. Can
ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu’nun elinden aldı. Can, Ruhİ Su hakkında bilgi vererek konuşmasına başladı. Can, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ruhi Su, Anadolu insanıdır. Bu memlekette yaşanan katliamları, mahpusları en iyi
anlatan isimlerin başında gelir. Bugün de öyle zorlu günleri yaşıyoruz. Bu ödülü başta
Erdem Gül ve Can Dündar olmak üzere tutuklu gazetecilere ithaf ediyorum.”
İsmail Kayhan SBS (Avustralya) Radyosu Türkçe Programında ve TRT Türkiye’nin Sesi
Radyosu’nda yayınlanan “Gelibolu: İki Yüzbaşının 100 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Öyküsü”
adlı radyo programı nedeniyle radyo kategorisinde övgüye değer görüldü. İsmail Kayhan’a ödülünü Sedat Simavi ailesinden Belma Simavi takdim etti. Kayhan, teşekkür ederek “Bu ödül yurt dışında yayın yapan kuruluşların, sizlerin bir parçası olduğu anlamına
geliyor” dedi.
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Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk, Habertürk Televizyonu’nda yayınlanan “Mültecilerin Umuda Kaçış Öyküsü” adlı televizyon haber programıyla televizyon kategorisinde ödüle değer görüldü. Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal
Kiruk ödüllerini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in elinden aldılar. Gülçin Hacıevliyagil
Ayçe, Mustafa Kemal Kiruk, programı yaparken yaşadıklarını anlattılar. Güven İslamoğlu,
CNN Türk Televizyonu’nda yayınlanan “Yeşil Doğa: Yeşil Yol” adlı televizyon belgeseli
nedeniyle televizyon kategorisinde övgüye değer gördü. Güven İslamoğlu ödülünü TGC
Başkanı Turgay Olcayto’nun elinden aldı.

LATİF DEMİRCİ: MESLEK HAYATIMIN 40. YILINI SEDAT SİMAVİ ÖDÜLÜYLE KAPATTIM

.tg
c.
or

Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan karikatürlerinden oluşan “Eyyy Siyaset” adlı karikatür albümü ile karikatür dalında ödüle değer görüldü. Latif Demirci’ye ödülünü Karikatür Seçici Kurul Başkanı karikatürist Piyale Madra takdim etti. Latif Demirci, “2015 yılı
meslek hayatımın 40. yılı. 40 yılı Sedat Simavi ödülüyle kapatmak benim için bir onur
oldu” dedi.

NİLÜFER KUYAŞ: SEDAT SİMAVİ ÖDÜLÜ DEMOKRASİDE BİR ZİRVE

Nilüfer Kuyaş, “Karasevda Kitabı” adlı deneme kitabıyla edebiyat ödülünü kazandı.
Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, Nilüfer Kuyaş’a ödülünü takdim etti. Nilüfer Kuyaş, şöyle konuştu: “Kendimi Oscar almış gibi hissettim. Sedat Simavi
ödülü yayıncılık ve demokraside bir zirve.”
Doç. Dr. Murat Somer, “Milada Dönüş: Ulus-Devletten Devlet- Ulusa Türk ve Kürt
Meselesinin Üç İkilemi” adlı eseriyle sosyal bilimler ödülüne değer görüldü. Doç. Dr.
Murat Somer’e ödülünü Sosyal Bilimler Seçili Kurul Başkanı Dr. Emre Kongar verdi.

w
w

w

Fen Bilimler ödülünü bu yıl “Polarize Metrik Çizge Değişmezlerinin Ayrık Laplas Matrisi Kullanılarak Hesaplanması” adlı eseriyle Doç. Dr. Zübeyir Çınkır kazandı. Çınkır ödülünü Fen Bilimleri Seçici Kurul Başkanı Yücel Yılmaz’ın elinden aldı. Seçici Kurul Prof. Dr.
Özgür Barış Akan’ı “Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Temelli Nano Moleküler
Haberleşme Kanalının Fiziksel Modeli ve Analizi” adlı eseri nedeniyle fen bilimleri kategorisinde övgüye değer gördü. Akan yerine ödülü Murat Kuşçu TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’nın elinden aldı.
Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı“2015 Denizbank Kadınlar CEV Şampiyonlar
Ligi” ve “FIBB Dünya Kulüpler Şampiyonu” olması nedeni ile spor dalında ödüle değer
görüldü. Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı Adına Takım Kaptanı Neslihan Demir
Güler ve takım ödülü aldı. Ödülü TGC Onur Kurulu Üyesi Orhan Ayhan takdim etti.
Taha Akgül’ü “Dünya Erkekler Serbest Güreş (125 kg) Şampiyonu” ve “Avrupa Oyunları Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer görüldü. Kampta olduğu için törene
katılamayan Taha Akgül yerine ödülü Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreş
Amilli Takım Koordinatörü Ata Karataş aldı. Karataş’a ödülünü TGC Yönetim Kurulu
Üyesi İhsan Yılmaz verdi.
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ÖLÜM YILDÖNÜMLERİ ve ANMA TÖRENLERİ

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı

g.
tr

06.07.2013

“Mustafa Yücel’i sevgi ve saygıyla anıyoruz”

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Mustafa Yücel’in 30.ölüm yıldönümünde
bir açıklama yayınladı.
Açıklamada “Bir yandan öğrenci yetiştiren bir yandan da gazetecilerin sorunlarıyla ilgilenen Mustafa Yücel, dünyayla ve insanlarla barışık bir insandı. Anısı önünde bir kez
daha saygıyla eğiliyoruz” denildi.

İSTANBUL- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu önceki Genel Sekreterlerinden Mustafa Yücel’in ölümünün 30. yıldönümünde bir açıklama yaptı.

w

Açıklamada; “Uzun yıllar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterlik görevini
sürdüren Mustafa Yücel’i aramızdan ayrılışının 30. yıldönümünde TGC Yönetim Kurulu
olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bir yandan öğrenci yetiştiren bir yandan da gazetecilerin sorunlarıyla ilgilenen Mustafa Yücel, dünyayla ve insanlarla barışık bir gazetecilik
ustasıydı. Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz “denildi.

w
w

7 Temmuz 1983 yılında vefat eden Mustafa Yücel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde
yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı görevlerinin ardından genel sekreterliğe getirildi. Cemiyetin genel sekreterliğini 27 yıl aralıksız sürdüren ve basın dünyasında “Hoca”
olarak anılan Yücel, vefat ettiğinde 66 yaşındaydı.

Mustafa Yücel kimdir?

1917 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İÜ. Edebiyat Fakültesi’nde eğitim gördü. Mesleğe Zekeriya Sertel ile Halil Lütfi Dördüncü ’nün yayımladığı Tan Gazetesi’nde başladı.
1936 yılında, Selim Ragıp Emeç ile Ekrem Uşaklıgil’in çıkarttıkları Son Posta Gazetesi’ne
geçti.
Gazeteciliğin çeşitli dallarında görev yaptı. 1956’da TGC Genel Sekreterliği’ne getirildi. Bu görevini, hayata gözlerini kapayıncaya kadar, tam 27 yıl ara vermeden sürdürdü.
İÜ. Gazetecilik Enstitüsü ile İÜ. Basın Yayın Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi olarak,
bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. 1981’de Danışma Meclisi’ne MGK kontenjanından üye seçildi. Basın Şeref Kartı taşıyordu. 7 Temmuz 1983 de vefat etti.
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20.01.2014

TGC Yönetim Kurulu Hrant Dink’in ölümünün yıldönümünde mesaj yayınladı

"Gazeteci Hrant Dink’i sevgi ve özlemle anıyoruz”

g.
tr

İSTANBUL-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, ölümünün yedinci yıl dönümünde gazeteci Hrant Dink ile ilgili bir anma mesajı yayınladı. Mesajda "Hrant Dink’i
meslektaşları hiç unutmayacak. Yargılama sürecinin gerçek katilleri ve azmettiricileri
ortaya çıkaracak şekilde en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" denildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin mesajında şu görüşlere yer verildi:

.tg
c.
or

"Değerli meslektaşımız Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i aramızdan alınışının yedinci yıl dönümünde bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz. 19 Ocak
2007'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin
görülen dava ve yürütülen soruşturma, cinayetin yedinci yılında da devam ediyor. Yedi
yılda üç savcı değişen davada, cinayetle ilgisi olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında açılması istenen soruşturmalar hala engelleniyor. Dink’in ailesi ve avukatları cinayetin arkasındaki güçlerin ve azmettiricilerin korunmaya devam edildiğini ifade
ediyorlar. Uluslararası çapta yankı uyandıran, kamuoyunda derin bir iz bırakan Dink cinayetinin esas sorumlularının bugüne kadar yargı önüne çıkarılmamasının bir demokrasi
ayıbı olduğunu düşünüyoruz.

w
w

w

Adaletin yerini bulmaması, toplumda var olan derin güvensizliği büyütüyor. Hrant
Dink'e düzenlenen suikasti tüm yönleri ile açığa çıkaracak ve tetikçinin arkasındaki güçleri de ortaya koyacak biçimde hukuk yollarının işletilmesini ve bu demokrasi ayıbının
ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.”
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07.04.2014

TGC Öldürülen gazetecileri andı

.tg
c.
or

İSTANBUL - Gazetecilik mesleğinin
verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6
Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 105 yıl geçti. Bu
süreç içinde 64 gazeteci kurşunlara,
bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) öldürülen 64 gazeteciyi, ilk basın şehidi Hasan
Fehmi Efendi’nin mezarı başında düzenlenen törenle andı. Törende konuşan Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Gazeteciler üzerindeki tehdit bitmiyor”
dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Öldürülen Gazeteciler Günü”nde ilk basın şehidi Serbesti Gazetesi Başyazarı Hasan
Fehmi Efendi’nin Çemberlitaş Divanyolu’nda bulunan II. Mahmut Türbesi’ndeki mezarı başında anma töreni düzenledi. Bir
dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende konuşma yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, özetle şunları söyledi:

w
w

w

“2. Abdülhamit’in 33 yıl süren baskılı döneminden sonra 2. Meşrutiyet’le birlikte
Türkiye’de bir basın patlaması yaşandı. 2. Meşrutiyet’ten önce Osmanlı’da 4-5 gazete
varken birdenbire gazete ve dergi sayısı arttı. İlk başlarda sansür kalkmıştı. Fakat Hasan
Fehmi Bey’in köprü üzerinde vurulması Türkiye’de gazetecilere yönelik siyasi cinayetlerin
de başlangıcı oldu. Ondan sonra çeşitli dönemlerde tam 64 gazeteci arkadaşımızı siyasi
cinayetlere kurban verdik. Hep bildiğiniz gibi Abdi İpekçi’ler, Uğur Mumcu’lar, Çetin
Emeç’ler, bunun yanında değerli akademisyenler Cavit Orhan Tütengil gibi, Ümit Doğanay gibi, Musa Anter gibi Savcı Doğan Öz gibi değerli insanları yitirdik. Bu şiddetin
nereden kaynaklandığını söylemek çok zor.
Türkiye’de basına yönelik şiddet hiç bitmedi. Günümüzde Hrant Dink’ten sonra öldürülen gazeteci olmadı ama şu anda hâlâ cezaevlerinde 44 meslektaşımız var. Gazeteciler üzerindeki tehdit bitmiyor. İşten çıkarılan gazeteci arkadaşlarımızın sayısına her
gün yenileri ekleniyor. Türkiye, bu açıdan zor bir sürecin içinde. Çünkü gazeteciler mesleğini yapamadığı zaman halkın bilgi edinme, doğru haber alma kanalları tıkanıyor. Dolayısıyla Türkiye’de bu defa fısıltı gazetesi işlemeye başlıyor.
Basın özgürlüğü çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazlarından biridir. Türkiye bu
açıdan bir an önce çağdaş demokrasilerin gereklerine uymak zorundadır. Hangi siyasi
parti iktidar olursa olsun, hangi siyasi parti kendi siyasi çizgisini sürdürürse sürdürsün
öncelikle basın özgürlüğüne, halkın haber alma kanallarını açık tutmaya özen göstermeli. Bu yapılmadığı sürece; Türkiye gerçeklerden uzakta, kendi kabuğuna çekilmiş bir
ülke konumuna gelecek. Bu da son derece zararlı ve Türkiye’ye dış basında, dış politikada
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itibar kaybettirecek bir olay. Umarız öncelikle Ceza Yasası’nda, Terörle Mücadele Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılır.”

g.
tr

Hasan Fehmi Efendi’nin kabri başında yapılan törene; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, TGC Balotaj
Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, TGC Basın Müzesi Müdiresi Saadet Altay ve Nedim
Kavuk, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, TGC üyeleri ve gazeteciler katıldı.
7 Temmuz 2014

TGC ölümünün 31. yıldönümünde Mustafa Yücel'i andı

Mustafa Yücel’i saygı ve özlemle anıyoruz

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 27 yıl aralıksız Genel Sekreterlik görevini sürdüren ve
basın dünyasında “Hoca” olarak anılan Mustafa Yücel, aramızdan ayrılışının 31. yıldönümünde Edirnekapı’daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İSTANBUL- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 31 yıl önce vefat eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Genel Sekreterlerinden Mustafa Yücel’i Edirnekapı’daki mezarı
başında düzenlenen törenle andı. Anma törenine, TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, TGC
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve meslektaşları katıldı.

MESLEKTAŞLARININ SORUNLARIYLA İLGİLENİRDİ

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Mustafa Yücel’i saygı ve özlemle
andıklarını söyledi. Özdemir, Yücel’in mesleğin duayenlerinden olduğunu belirtti. Özdemir, şöyle konuştu:

w
w

w

“Mustafa Yücel, 1917 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde eğitim gördü. Mesleğe; Zekeriya Sertel ile Halil Lütfi Dördüncü'nün yayımladığı Tan Gazetesi’nde başladı. 1936 yılında, Selim Ragıp Emeç ile Ekrem Uşaklıgil’in
çıkarttıkları Son Posta Gazetesi’ne geçti. Gazeteciliğin çeşitli dallarında görev yaptı.
Onun dönemi, gazeteciliğin en saygın yıllarıydı. 1956’da TGC Genel Sekreterliği’ne getirildi. Bu görevini, hayata gözlerini kapayıncaya kadar, tam 27 yıl ara vermeden sürdürdü. Bütün meslektaşlarının sorunlarını çözmek için gayret gösterirdi. İÜ. Gazetecilik
Enstitüsü ile İÜ. Basın Yayın Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi olarak, bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. 1981’de Danışma Meclisi’ne MGK kontenjanından üye seçildi. Özellikle darbeler döneminde TGC'yi meslektaşlarını bir takım sıkıntılardan,
sorunlardan korudu. Meslektaşlarına rehberlik etti. Basın Şeref Kartı taşıyordu. 7 Temmuz
1983 Perşembe günü vefat etti."

ÇÖZEMEYECEĞİ SORUN YOKTU
TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, şunları dile getirdi:
“Mustafa Yücel, hem taşıdığı hoca sıfatıyla hem de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne
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g.
tr

27 yıl aralıksız genel sekreterlik yapmasıyla Türk basınına damgasını vuran ustalarımızdan biridir. Ben dahil çok sayıda gazetecinin yetişmesinde emeği geçmiştir. Ben gazeteciliğe, Mustafa Yücel’in genel yayın yönetmenliği döneminde Son Posta’da başladım.
O zaman Cemiyet’in genel sekreteriydi. Hocalığından da kaynaklanan çok sayıda öğrencisi üst düzeyde bulunduğu için ‘hocanın çözemeyeceği sorun yok’ demek mümkündü. Gazeteciliğin sorunlarının çözümü konusunda gerçekten çok çaba harcamıştır.
Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”
22 Temmuz 2014

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Örsan Öymen
gazetecilik ilkelerine bağlıydı

.tg
c.
or

Türk basın tarihinin önemli kalemlerinden Milliyet yazarı Örsan Öymen,ölümünün 27.
yıldönümünde Zincirlikuyu’daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. TGC Başkanı
Turgay Olcayto, Örsan Öymen’i sevgi, saygı ve özlemle andıkları söyledi. Başkan Olcayto, “Örsan Öymen’in gazetecilik ilkelerine de bağlı bir duruşu vardı” dedi

İSTANBUL - 27 yıl önce Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan
araştırmacı gazeteciliğin önemli simgelerinden Örsan Öymen, Zincirlikuyu’daki mezarı
başında düzenlenen törenle anıldı.
Törene; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto,Örsan Öymen'in
ağabeyi Altan Öymen, oğlu Prof. Dr. Örsan K.

w

Öymen, yeğeni Aslı Öymen, torunu Lidya Öymen, Basın Konseyi Genel Sekreteri
Namık Koçak, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu, Milliyet yazarı Tunca
Bengü’nün ve TGC Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever’in de aralarında bulunduğu
sevenleri katıldı.

w
w

TÜRKİYE’NİN EN ACAR MUHABİRLERİNDEN BİRİYDİ
Törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

“Örsan Öymen’in 27. ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Örsan’ın
ölümü çok erken bir ölümdü. Daha mesleğe ve basın tarihine yapacağı pek çok hizmet
vardı; ama çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Gazetecilik deyimiyle ‘Türkiye’nin en acar
muhabirlerinden’
biriydi. Çok iyi bir kalemi vardı. Yazılarını yazmakta, konu bulmakta hiç zorlanmazdı.
Politikacıları eleştirir ama ortaya müthiş bir güven duygusu da yayardı. Politikacıların
çoğu Örsan’ı çok severdi. Bazı haberleri yazmamak kaydıyla Örsan ile paylaşırlardı.
Örsan, gerçekten yazmazdı. Dolayısıyla gazetecilik ilkelerine de bağlı bir duruşu vardı.
Hepimizin arkadaşıydı. Hem haberci, hem yorumcu, hem de programcı olarak uzun yıllar
Almanya’da VDR’de çalıştı. Benim ile TRT’de, Ergin Konuksever ile Günaydın Gazete111
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si’nde görev yaptı. Onun muzip gülüşünü hep özlüyoruz. Işıklar içinde yatsın. ”

ÖRSAN KARİKATÜR DE ÇİZERDİ
Örsan Öymen’in kardeşi Altan Öymen ise törende duygularını şunları dile getirdi:

g.
tr

“27 yıldan beri hâlâ buluşmamız gösteriyor Örsan unutulmadı. Ailesi olarak bu bir
teselli nedeni. Ben kütüphanemi karıştırdığımda eski gazeteler arasında da onun ismini
ve resmini hep görürüm. 27. yılında burada bulunduğumuz sırada onun bazı özellikler
daha da ortaya çıkıyor, hatırlanıyor ve bir özlem nedeni oluyor. Onlardan birisi Başkan
Turgay Olcayto’nun da belirttiği gibi mizahla birlikte anılması hadiseleri ve bütün insanlarla iyi geçinmesini bilmesiydi. İyi geçinmek derken, Örsan , yine her istediğini yazardı, politikadan insanları eleştirirdi. Ben kendim politikada bulunduğum zaman onun
eleştirilerinden doğrudan doğruya nasibini almış bir kimseyim.

.tg
c.
or

İlişkilerini öyle sürdürürdü ki hiçbir zaman onlar ona kızmazdı.

Karikatür de çizerdi. Mizah unsuru sayesinde politikayla ilgili yazıları sert olmazdı.
Bunu insan görünce keşke bugün de Örsan olsaydı diyorum.”

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

w
w

w

1 Mayıs 1938’de Ankara’da doğan Öymen, 1950 ve 1960’lı yıllarda Tercüman, Dünya,
Ulus, Öncü gazetelerinde çalıştı. Uzun yıllar Alman Radyo Televizyonu’nda (WDR) radyo
programcılığı, muhabirlik ve yorumculuk yaptı. Türkiye’ye 1969’da dönen Öymen,
TRT’nin yapılanmasında önemli rol oynadı, Söz Meclisten Dışarı programını yaptı. Günaydın gazetesinde “06 Ankara” adlı köşesinde yazan Örsan Öymen, ağabeyi Altan
Öymen ile ANKA Ajansı’na da destek verdi. 1973’te Milliyet’te özgün politik taşlamalarını “Politika Kazanı” başlığıyla yazmaya başlayan Öymen, 22 Temmuz 1987’de Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında vefat etti.
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04.11.2014

TGC önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek mezarı başında anıldı

“Basın İş Yasası’na Burhan Felek sayesinde dokunulmadı”

.tg
c.
or

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül
Muharririn Burhan Felek, 32. yıldönümünde Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı.

g.
tr

Şeyhül Muharririn Burhan Felek’i, ölümünün 32. yıldönümünde de meslektaşları unutmadı. Karacaahmet’teki mezarı başında konuşan meslektaşları 12 Eylül döneminde çalışma yasaları budanırken Basın İş Yasası’na dokunulmamasının nedeninin Burhan
Felek’in yasaya sahip çıkması olduğuna dikkat çektiler.

Anma törenine;Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto,
Önceki Başkan Orhan Erinç, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, TGC
Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Sekreteri Engin Köklüçınar, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, Burhan Felek’in
yeğeni Okşan Atasoy, eşi Orhan Atasoy, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: BURHAN FELEK’İ BUGÜNKÜ ORTAMDA ÇOK ÖZLÜYORUZ

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

w
w

“Burhan Felek hocamızı, 32. ölüm yıldönümünde mezarı başında özlemle, sevgiyle
anıyoruz. Burhan Hoca’nın hem Türkiye basınına hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne
sayılamayacak kadar çok hizmeti var. TGC açısından en önemlisi, Cemiyet’in kurumsallaşması olmuştur. 26 yıl boyunca belli ilkelerle Cemiyet’i yönetmiş, Cemiyet’i bir kurum
haline getirmeyi başarmıştır. Onun dışında çok iyi ve çok yönlü bir insandı. Spordan siyasete kadar her dalda uzmanlığı vardı. Kendisini hele bugünkü ortamda çok özlüyoruz.”

ORHAN ERİNÇ: “BUGÜNE KADAR BASIN İŞ YASASI’NA DOKUNULMAMASI
BURHAN FELEK SAYESİNDEDİR”
TGC önceki Başkanı Orhan Erinç ise görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Burhan Felek ustamızı aramızdan ayrılışının 32. yıldönümünde özlem, saygı ve şükranla anıyoruz. Geçen hafta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler
Sendikası (TGS) Basın İş Yasası’nda hükümetin yapmayı düşündüğü değişiklikleri de113

OLUM YILDONUMU ANMA _Layout 1 4/10/16 11:21 PM Page 8

g.
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ğerlendirmek için ortak bir çalışma yaptılar. Orada bazı konuşmacılar 12 Eylül’de özellikle
çalışma yasaları budanırken 5953 sayılı Basın İş Yasası’na değinilmemesini biraz kuşkuyla
karşıladılar. Oysa. 5953 sayılı yasanın değişmemesinin tek bir nedeni vardı. O da o dönemki TGC Başkanı Burhan Felek’tir. Onun sayesinde onun görüşleriyle bu yasaya dokunulmamıştır. Bugün o yasa 1961’de çıktığı şekliyle yürürlükteyse, bunu çalışanlar
olarak, Burhan Bey’e borçlu olduğumuzu burada belirtmek zorunluluğu duydum.”

TGC BASIN İŞ YASASI’NIN AYRI BİR YASA OLARAK KALMASINI İSTİYOR

.tg
c.
or

TGC Başkanı Turgay Olcayto ise anma töreninde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 25 Ekim 2014 Cumartesi günü yaptıkları toplantıda
hükümetin genel iş yasasına katmayı düşündüğü Basın İş Yasası’nın bugünkü gibi ayrı
bir yasa olması gerektiği görüşünde birleştiğine dikkat çekti.
08.01.2015

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Meslektaşımız Metin Göktepe’yi
özlemle anıyoruz
TGC Başkanı Turgay Olcayto, gazeteci Metin Göktepe‘nin polis tarafından öldürülüşünün
19. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Olcayto’nun mesajı şöyle:

w

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe 8 Ocak 1996’da haber için bulunduğu
bir olay takibinde polis tarafından gözaltına alınmış işkence sonucu öldürülmüştü. Olaya
kaza süsü vermek isteyen dönemin emniyet müdürü ve dönemin İstanbul Valisinin engelleme çabalarına karşın TGC Başkanı Nail Güreli’nin, TGS’nin, Evrensel Gazetesi avukatlarının ve Metin’in arkadaşlarının ısrarlı çalışmaları sonucu suç duyuruları savcılarca
yerinde görülerek bazı polisler hakkında dava açılmıştı. Dava Aydın’da başlamış, Afyon’da devam etmişti.

w
w

TGC Başkanı Nail Güreli, Genel Sekreter Olcayto ve Av. Fikret İlkiz’le duruşmaların
tüm safhalarını, barolardan çok sayıda avukat, Metin’in aile yakınları ve gazeteci arkadaşları ile birlikte izledi. Sonuçta Metin’in ölümüne neden olan polisler hüküm giydi.
Nice faili meçhul dosyalar arasında sonuç alınan ilk olaydır Metin’in davası. Metin Göktepe’ye uygulanan işkence ve şiddet için en gerçekçi sözü dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dile getirerek “Bu devletin ayıbıdır” demiştir. Demiştir ama ayıplardan
ders alınamamış işkence ve derin devletin yargısız infazları sürmüştür..Onca faili meçhul
cinayet dosyası tozlu raflarda çürümeye terkedilmiştir. Çocuk yaşta öldürülen Uğur
Kaymaz’ların, Berkin Elvan’ların, Gezi eylemleri sırasında öldürülen gençlerin zanlıları
için açılan soruşturmaların üstü örtülmeye çalışıldığına da halkımız yakından tanık olmaktadır.
Günümüzde de kamuoyunu bilgilendirme adına görev yapan gazeteciler, yine kamu
görevlisi olan polislere, kolluk güçlerine güvenemeyecekse kime güvenecekler? Gazetecileri terörist ilan etmek, gençleri potansiyel suçlu bellemek devlet ayıplarını artıran
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g.
tr

19. ölüm yıl dönümünde sevgili kardeşim Metin Göktepe’yi bütün gazeteci dostları
gibi özlemle anıyorum. Büyük acısını içine gömen ve “Hepiniz birer Metin’siniz” diyerek
bağrını Metin’in arkadaşlarına, genç gazetecilere açan Fadime Ana’yı saygıyla sevgiyle
kucaklıyorum. Metin’in yuvası bellediğim Evrensel Gazetesi yönetici ve çalışanlarının
Göktepe’nin anısını yaşatmak için verdikleri yürekli çabayı da kutluyorum.

.tg
c.
or

Sevgili Metin, iktidar kurumlarının baskılarından bunalan, her geçen gün sansür, oto
sansür, düşünceyi ifade özgürlüğünün önüne konulan engellerle güç yitiren mesleğimiz
için umarım gelecek yıl sana daha iç açıcı haberler verebilirim. Gençtiniz ama dayanışmayı, mücadele için birlik olmayı sizlerden öğrendi çoğumuz. Barışı, kardeşliğin, özgür
bağlantısız gazeteciliğin içinde yeşereceği daha yaşanası bir Türkiye için mücadelemiz
sürüyor, sürecek. Bundan emin ol kardeşim. Işıklar içinde uyu.
18.01.2015

TGC Yönetim Kurulu Hrant Dink’in sekizinci ölüm yıl dönümünde mesaj yayınladı

"Gazeteci Hrant Dink’i sevgi ve özlemle anıyoruz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı mesajda"Gazeteci Hrant
Dink’in katilleri ve azmettiricileri hala açığa çıkarılamamıştır. Kamu vicdanı, ancak adil
bir yargılama ile bu cinayetin ardındaki gerçek suçluların ortaya çıkmasıyla rahatlayacaktır” denildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin mesajında şu görüşlere yer verildi:

w
w

w

“Evrensel barışı savunduğu ırkçılığa ve ayrımcılığa cesaretle karşı çıktığı için öldürülen
meslektaşımız Hrant Dink’in katillerinin ve azmettiricilerinin sekiz yıldan bu yana açığa
çıkarılmasını bekliyoruz. Kamu vicdanı, ancak adil bir yargılama ile bu cinayetin ardındaki
gerçek suçluların ortaya çıkmasıyla rahatlayacaktır. Günümüz Türkiye’sinde aralarında
Hrant Dink’in de bulunduğu 64 gazeteci cinayetinin tetikçi ve failleri ortaya çıkarılamamış, ülke bu ayıpla baş başa bırakılmıştır.
Günümüzde de halkı doğru ve yansız bilgilendirme görevini üstlenmiş meslektaşlarımız, baskı ve tehditler altında çalışıyorlar. Bir yandan siyasi ortamın yarattığı bölünmüşlük öte yandan ceza yasalarında yer alan basına ilişkin maddelerin çoğunlukla
gazeteci aleyhine yorumlanması, meslektaşlarımızı oto sansüre zorluyor. Düşündükleri
ve yazdıkları nedeniyle gazetecilerin yargılanması ve tutuklanmasının olağan hale geldiği
bir ortamda basın özgürlüğünden söz edilemiyor.
Sevgili Hrant Dink'i ölüm yıl dönümünde özlemle anarken, biliyoruz ki ırkçılığın, ayrımcılığın olmadığı barışçıl bir toplumu yaratmak, medyada nefret söylemini ortadan
kaldırmak için hepimize büyük görevler düşüyor.”
115
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23.01.2015

TGC ölümünün 22. yılında Uğur Mumcu için bir açıklama yaptı

TGC: Uğur Mumcu’yu özlemle anıyoruz

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada “Uğur Mumcu’yu ölümünün 22. yılında özlemle
anıyoruz. Meslektaşımızı öldüren tetikçileri azmettirenlerin hala ortaya çıkarılamamasını bir demokrasi ayıbı sayıyoruz” denildi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu
görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Üyemiz araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te evinin önündeki
arabasına yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu öldürülmesinin
üzerinden 22 yıl geçti. Dönemin iktidarının cinayeti çözmenin ve faillerini yakalamanın
devletin namus borcu olduğunu söylediklerini üzüntüyle hatırlıyoruz.

Aradan geçen uzun süre içinde cinayeti azmettirilenlerin ortaya çıkarılamamasını bir
demokrasi ayıbı olarak düşünüyoruz. Bu ayıp Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi yeni
gazeteci cinayetleri için de karanlık odakları cesaretlendiren bir örnek olarak karşımızda
duruyor.
Basın bir ülkenin hafızasıdır. Bu nedenle Türkiye'de halkın gerçekleri öğrenme hakkı
için hizmet eden gazeteciler her zaman güç odakları tarafından hedef seçiliyor. Sözlü,
yazılı, fiziksel saldırılarla gazeteciler baskı altında tutulmaya, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.
Uğur Mumcu’yu ölümünün 22. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

w

Evrensel gazetecilik normlarına göre basın özgürlüğünün bulunmadığı ülkeler arasında yer alan Türkiye’de Uğur Mumcu gibi araştırmacı gazetecilere duyulan ihtiyacın
ne denli arttığını bir kez daha hatırlatıyoruz.

w
w

Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına saygı gösterilmesini, gazetecilerin
mesleklerini yapmalarının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.”
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30.01.2015

TGC ölümünün 36. yılında açıklama yaptı

TGC: Abdi İpekçi gazeteciliğini özlüyoruz

g.
tr

1 Şubat 2015 Pazar günü saat 11.00’de Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak olan
Abdi İpekçi’nin ölüm yıl dönümde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“1 Şubat 1979 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Milliyet
Gazetesi Başyazarı, Genel Yayın Müdürü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan
Vekili Abdi İpekçi’yi ölümünün 36. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz.

.tg
c.
or

Abdi İpekçi, Türkiye’de kamuoyunun gerçekleri öğrenme ve doğru haber alma hakkı
için uğraş veren ve gazetecilik etik ilkelerinin yaygınlaşması için çaba harcayan örnek bir
meslek ustamızdı. 36 yıldan bu yana hala aydınlanamayan ve dosyası faili meçhuller
arasına kaldırılan Abdi İpekçi’nin öldürülmesinin basınımız için de bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz.

Meslekte Abdi İpekçi Gazeteciliği diye anılan dürüst gazeteciliğin o tarihten bu yana
yavaş yavaş sansasyonun öne çıktığı, iktidarlara yanaşan bir habercilik anlayışına dönüştürülmeye çalışıldığını üzülerek izliyoruz. Ne yazık ki, günümüzde de hak odaklı habercilik yapmaya çalışan habercilerin ve yazarların tehdit edildiği, baskı altına alındığı,
hatta işten çıkarıldığı bir dönemi yaşamaktayız.

w
w

w

1908 yılından bu yana 64’ü bulan öldürülen gazeteciler arasında Abdi İpekçi, Uğur
Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı gibi değerlerimizin tetikçileri bulunsa da azmettiricileri hala ortaya çıkarılamadı. Türkiye demokrasi açısından bu durumun hala
sancısını ve acılarını yaşamaktadır. Abdi İpekçi gazeteciliğinin Türkiye basınının içinde
bulunduğu bu zorlu dönemlerde yeniden yeşermesi en büyük dileğimiz. Bunun için de
meslektaşlarımıza hangi konumda olursa olsunlar büyük görevler düştüğüne inanıyoruz.
Abdi İpekçi’yi özlemle andığımızı bir kez daha vurguluyoruz.”
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10.02.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Nezih Demirkent’i andı:

“Nezih Demirkent yaşamı boyunca gazetecilerin örgütlülüğünü savundu”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu önceki başkanlarından Nezih Demirkent’i
ölümünün 14. yılında bir basın açıklamasıyla andı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Yaygın ve yerel diye ayırmaksızın gazetecilerin birlikteliği için uğraş veren Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından Nezih Demirkent, basın sektörümüzün sağ duyuyu temsil eden öncü isimlerindendi. Yaşamı boyunca gazetecilerin
örgütlülüğünü savundu.

Meslek yaşamını örgütlenmeyi güçlendirmek, Anadolu basınıyla yaygın basın arasındaki ilişkileri sıklaştırmak ve kendi meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni
daha çağdaş bir yapıya ulaştırmak için çalıştı.
Gazetecilik mesleğinin belleği olan TGC Basın Müzesi’nin kurulması, Darıca’daki Huzurevi’nin gazetecilere kazandırılması, işsiz gazetecilere kendi olanaklarıyla yayın organlarında yer açması unutulmayacak çalışmalarından birkaçıdır.
Şu sıralarda TBMM’de görüşülmekte olan İç Güvenlik Paketi’nin düşünceyi ifade özgürlüğüne, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine getireceği kısıtlamaları gördükçe
aynı zamanda bir hukukçu olan Nezih Demirkent’i anmadan edemiyoruz.

w

Günümüzde yaşadığımız baskı, sansür, oto sansür ve haber saklama, yayın yasakları
gibi halkın bilgi edinme, haber alma kanallarını tıkayan girişimlere gazeteciler olarak
direnebiliyorsak; bunu Nezih Demirkent gibi, Abdi İpekçi gibi, Uğur Mumcu gibi ustalarımıza borçluyuz.

w
w

Ve bu direniş haber özgür kalana kadar, gazetecilik mesleği evrensel ölçülerde yapılabilir hale gelene kadar sürecektir.
Bu düşüncelerle Nezih Demirkent’i bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz.”
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06.03.2015

TGC Çetin Emeç’in ölüm yıldönümünde açıklama yaptı

“Çetin Emeç’i sevgi ve saygıyla anıyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Çetin Emeç’in ölümünün 22. yıldönümünde
bir anma mesajı yayınladı. TGC Yönetim Kurulu’nun anma mesajında şu görüşler yer
aldı:

.tg
c.
or

“Son Posta Gazetesi sahibi Selim Ragıp Emeç’in hastalığı dolayısıyla genç yaşta babasının yerine gazetenin başına geçen Çetin Emeç daha sonra Hayat Dergisi ile Milliyet
ve Hürriyet’te görev yaptı. Hürriyet’teki Genel Yayın Yönetmenliği sırasında titiz çalışmasıyla ve çalışkanlığı ile gazetecilere örnek oldu.

Demokrasiye bağlılıkları ve laik tutumlarından ötürü gazetecilerin ve aydınların
hedef alındığı 90’lı yıllarda Çetin Emeç de çeşitli tehditler almış ancak gazetecilik duruşundan ödün vermemişti. 7 Mart 1990 yılında şoförü Sinan Ercan ile İstanbul'da Suadiye’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hürriyet
Gazetesi işbirliği ile Çetin Emeç adına düzenlenen ödüller Galatasaray Lisesi’nde yarın
(7 Mart 2015 Cumartesi) saat 16.00’da Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenen bir törenle
sahiplerine verilecek.

w
w

w

Çetin Emeç’i ölümünün 25. yıldönümünde bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz.”
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11.03.2015

TGC: “Vasfiye Özkoçak’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ölüm yıldönümünde bir açıklama yaparak
önceki başkan yardımcılarından Vasfiye Özkoçak’ı andı. TGC Yönetim Kurulu’nun anma
mesajında şu görüşler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Başkan Yardımcısı ve Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanlarından Vasfiye Özkoçak'ı 12 Mart 2014 yılında kaybetmiştik.

.tg
c.
or

Gazetecilik yaşamı boyunca ‘muhabirliği’ tüm ünvanların üzerinde tutan Vasfiye Özkoçak adliye muhabirlerinin ustası, ablası olarak tanınırdı. Başarılı gazeteciliğinin yanı
sıra Türkiye Gazeteciler Sendikası’na verdiği katkılarla da dikkati çeken Vasfiye Özkoçak
TGS’nin mali sekreterliğini ve İstanbul Şube Başkanlığını da üstlenmişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda yer aldığı süreçte mesleki örgütlenme konusunda
unutulmaz çalışmalar yaptı.

w
w

w

Vasfiye Özkoçak son olarak Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfa Başkanlığını yürütüyordu. TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi değerli gazeteci Vasfiye Özkoçak’ı ölüm yıldönümünde mesleğe ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne verdiği katkılar
nedeniyle bir kez daha şükranla, sevgi ve saygıyla anıyoruz."
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14.03.2015

TGC: Cevat Fehmi Başkut’u sevgi ve saygıyla anıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Cevat Fehmi Başkut’un 44. ölüm
yıldönümünde bir anma mesajı yayınladı. Anma mesajında şu görüşler yer aldı:

g.
tr

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Cevat Fehmi Başkut’u 15 Mart
1971 yılında kaybetmiştik. Cevat Fehmi Başkut’u 44. ölüm yıl dönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz.
Gazetecilik mesleğinin hemen her dalında emek veren Cumhuriyet Gazetesi’nin
Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Cevat Fehmi Başkut aynı zamanda edebiyatımızın
önde gelen tiyatro yazarlarından biriydi.

.tg
c.
or

Paydos, Buzlar Çözülmeden, Harput’ta Bir Amerikalı gibi toplumun severek izlediği,
okuduğu pek çok esere imza atmıştı. Cevat Fehmi Başkut, 1952 yılında o zamanki adıyla
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığına seçildi. 7 yıl boyunca başkanlık görevini
yürüten Cevat Fehmi özgürlükçü duruşu ve ödünsüz tavırlarıyla tanındı.

Başkanlığı döneminde basın özgürlüğü’nün Türkiye’de eksiksiz bir biçimde yerleşmesi
için çaba gösteren Cevat Fehmi Başkut, gazetecilik meslek ilkelerinin yerleşmesinde, gazetecilerin hak ve sorumluluklarının belirlenmesi yolunda önemli çalışmalar yaptı.

w
w

w

Türkiye’de basının ve kültür yaşamının gelişmesine büyük katkı ve hizmet sunan değerli başkanımız Cevat Fehmi Başkut’u Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
olarak özlemle ve şükranla anıyoruz."
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07.04.2015

TGC Öldürülen 64 gazeteciyi andı

“Gazeteci ve avukatlar insan hakları kobaylarıdır”

.tg
c.
or

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Öldürülen Gazetecileri düzenlediği toplantıyla andı. TGC Basın
Müzesi’nde düzenlenen “Öldürülen Gazeteciler” başlıklı anma toplantısının
moderatörlüğünü TGC Başkanı Turgay
Olcayto yaptı.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde bugün düzenlenen “Öldürülen Gazeteciler” panelinde 1909 yılından bugüne kadar öldürülen gazetecileri andı. Toplantıda gazeteci cinayetlerinin cezasız kaldığı, gazeteci ve avukatların insan hakları kobayları
olduğu ve sistemin kirliliğini ortaya çıkardıkları, tehdit sayıldıkları için ortadan kaldırıldıkları vurgulandı. Gazeteci cinayetlerinde yılı ne olursa olsun sık sık savcıların değiştiği ve belgelerin kaybolduğuna dikkat çekildi.

w

Toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Önceki
Başkan Orhan Erinç, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Balotaj Kurulu Başkanı Muammer
Tuncer, Balotaj Kurulu Üyesi Şevket Uygun, TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı SelamiTurgut Genç,Turgut Fethi Erden, Aydın
Dörter, Seracettin Zıddıoğlu,Fikret Eriç, Yasemin Arpa, İsmail Saygılı, Ali Kılıç, TGC İdare
Müdürü Cem Çapanoğlu, avukat Bahri Belen, Toplumsal Bellek Platformu adına Dr.
Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

w
w

BAŞKAN OLCAYTO: NEFRET TOHUMLARI EKİLİYOR

Toplantı TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Olcayto, şunları söyledi:
“Türkiye’de uzun süredir gazetecilik mesleği, yoğun bir baskı altında. En yenisi dün
yaşadık.
Türkiye tarihinde sosyal medya üzerindeki en kapsamlı erişim engelleme kararı sonucunda
Twitter, Facebook ve Youtube'a erişim engellendi. Twitter hesaplarına el konuldu.
İnternet toplumun habere ve bilgiye ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Sosyal medyaya erişime engellenmesi, Halkın bilgi edinmesi engelliyor. Önümüzde seçim var. Seçim
öncesi ne olur, ne biter diye herkesin kafası karışık. Yandaş gazetelerin başlıklarına bak-
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tığınızda, inanılmaz başlıklar, yalanlar var. Halkı tahrik eden bu başlıkları nasıl buluyorlar? Biz her zaman birlik ve beraberliği vurguluyoruz. Ancak her gün nefret tohumları
ekiliyor. Böyle bir ortamdayız.
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NUH KÖKLÜ SON BASIN ŞEHİDİMİZ LİSTESİNE EKLEYECEĞİZ
İstanbul Kadıköy’de Şubat ayında kar topu oynarken dükkanının camını kırdığını gerekçe gösterilerek esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen Nuh Köklü, gazeteci arkadaşımızdı. Öldürülen Gazeteciler Listesi’ne onun da adını ekleme kararı aldık. Nuh Köklü’yü
son basın şehidi olarak ekleyeceğiz.”

ORHAN ERİNÇ: ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER LİSTESİ TİTİZ BİR ÇALIŞMAYLA HAZIRLANDI

.tg
c.
or

Açılış konuşmasının ardından toplantıya geçildi. Toplantıya; Önceki Başkan Orhan
Erinç, TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, avukat Bahri Belen, Toplumsal Bellek Platformu adına Dr. Canan Kaftancıoğlu konuşmacı olarak katıldı.
TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, şunları dile getirdi:

w
w

w

“Öldürülen Gazeteciler listesi, adli kaynaklar dikkate alınarak yapılan titiz bir çalışma
sonucunda oluşturuldu. İlk basın şehidimiz Hasan Fehmi Efendi, 1909 yılında öldürüldü.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdi İpekçi, 1979 yılında öldürüldü. Abdi İpekçi, öldürülen 16. Gazeteci olduğuna göre; 70 yılda 16 gazetecinin öldürüldüğünü görüyoruz. Ama 1992’de 14, 1993’te 8 gazeteci öldürüldü. 2 yılda
22 gazeteci öldürüldü. Türkiye’nin o zamanki durumunu anlamak için bu değerlendirmeyi yapmak gerekir diye düşünüyorum. Öldürülen gazetecilerle birlikte çalışan gazetecilerin nasıl sömürüldüğü de ortaya çıkıyor. Örneğin İzzet Keser, Cizre’de
öldürüldüğünde işsiz gazeteci olarak görülüyordu. Bu durum Sabah Gazetesi’nin kadrolu
çalıştırmama geleneğinden kaynaklanıyordu. Öldürülen meslektaşlarımızın büyük bölümü, ‘faili meçhul’ düzeyinde kaldı. Son öldürülen meslektaşımız Bandırma’da gazetecilik yapan İsmail Cihan Hayırsevener’di. 2009’da; 100 yıl sonra bir meslektaşımızı daha
şehit verdik. Onları da burada saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

GÖKHAN KÜÇÜK: CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ, TOPRAĞIMIZA YERLEŞMİŞ DURUMDA
TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, konuşmasında şu bilgileri verdi:

“Julian Koschwitz, tüm dünyada 1992’den bugüne ölen gazetecilerin anısına “On Journalism” (Gazetecilik üzerine) adında iki parçalı bir sanat projesi hazırlamış. Çalışmanın
birinci bölümü olan “News“ta (Haberler), belirli ülkelerin haberleri, basın özgürlüğü ile
ülkedeki gazetecilerin durumuna göre görsel olarak karalanıyor, bozuluyor. Resim ne
kadar bozuksa, o ülkede son 20 yıl içinde gazetecilerin durumu o kadar kötüleşmiş
demek oluyor. Koschwitz,Committee to Protect Journalists‘ten (Gazetecileri Koruma
Komitesi) aldığı verilere dayanarak isimleri, alıntıları, görselleri ve infografikleri bir araya
getirerek gazetecilerin son 20 yıllık kaderinin bir resmini çiziyor. Aslında 5N1K sorusunu
sorduğumuzda ortaya bir tablo çıkıyor. Gazetecileri kim öldürdü, ne zaman, nerede öl123
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dürdü, neden öldürdü? Bir gazeteci neden öldürülür? Bu soruya çeşitli cevaplar verilir.
Gazeteci, mevcut sistemi tehdit ettiği için, öteki olduğu için, rahatlıkla yok edilebilir.
Gazeteci, sistemi tehdit eden kişi olarak görülüp ortadan kaldırılıyor. Sonuçta ortak kavram çıkıyor. Cezasızlık. Cezasızlık kültürü, toprağımıza yerleşmiş durumda. Türkiye’de
kim iktidara gelirse gelsin, hiçbir şey değişmiyor. Cezasızlık, bayrak yarışı gibi. Cezasızlık
bayrağını devralan öncekinden daha fazla sahip çıkıyor bu sisteme. Gazetecilerin öldürülmesi, bir demokrasi, insan hakları problemidir. Bu problem devam ediyor. İktidara
gelenin derdi demokrasileşmek değil, iktidarını korumak olarak karşımıza çıkıyor. İktidarını tehdit eden kimseyi de bu sistemin dışına atmaktan da geri kalmıyor.”

CANAN KAFTANCIOĞLU: TOPLUM GAZETCİLERİN NİYE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜN HESABINI
SORMAK ZORUNDA

.tg
c.
or

Toplumsal Bellek Platformu adına Dr. Canan Kaftancıoğlu, şunları dile getirdi:

“Türkiye’de gazetecilerin neden öldürüldüğünü, 5N1K sorusunu toplumun geneli
kendine sormalı. Toplum, hafızasızlaştırılıyor. Her gün ölümlerin olduğu, olayların olduğu
bir ülkede, yaptığımız etkinliklerle topluma öldürülen gazetecileri, aydınları hatırlatmak
istiyoruz. Ölümlerden sonra yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek istiyoruz. Bakın
60 yıl önce işlenmiş bir cinayetle, 10 yıl önce işlenmiş bir cinayetin hukuki süreci aynı
işlemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Her ikisinde belgeler kaybolmuş, savcılar değişmiş. Süreç
hiç değişmemiş. Mekanizma sistematik olarak devam ediyor. Bir yerden bu mekanizmaya çomak sokulması gerektiğini düşündük ve platform olarak bu tuğlaları çekelim istedim. Evet, biz acılarımızı kendimiz yaşarız ama; gerçeklerin de ortaya çıkmasını
istiyoruz.

w

TBMM’ye gittik. Dilekçeler verdik. Komisyon kurulsun istedik. Biz bunları söylerken
AKP hükümeti dilekçelerin tamamını reddetti. Acaba bu failler neden ortaya çıkmıyor?
Gerçekler korkutucu. Gerçeklere ulaşmak, kiminin çıkarına gelmiyor. Zaman zaman
umutsuzluğa kapıldığım oluyor.

w
w

Umut insanda en son tükenen şey. Geçmişle yüzleştiğimiz, gerçeklerin ortaya çıktığı
bir dünya umuduyla, öldürülen gazetecileri bir kez daha saygıyla anıyorum.”

BAHRİ BELEN: GAZETECİLER VE AVUKATLAR İNSAN HAKLARI HOPARLÖRÜDÜR
Avukat Bahri Belen, şunları dile getirdi:

“Dünyanın her yerinde gazetecilere saldırı oldu. Ama Türkiye’de çok daha fazla oldu.
Türkiye’de gazetecilerle avukatlar arasında benzerlikler görüyorum. Avukat ve gazetecileri; Türkiye’deki insan hakları mücadelesinin hoparlörü olarak görüyorum. Gazeteciler
ve avukatlar, bu ülkedeki, insan hakları kobaylarıdır. Öldürülen gazetecilere, sendikacılara, aydınlara baktığımızda, muhalif olan kişiler olduğunu görüyoruz. Hangi hükümet
gelirse gelsin, hangi yargı gelirse gelsin; cinayetler aydınlatılamıyor. Gazeteciler, toplumu
aydınlatırlar. Siyasi cinayetler, bireyin ve toplumun gelişmesini engelliyor. Bu cinayetlerin aydınlatılmamasının nedeni, devletin içinde görülen ya da görülmeyen bağlantıların olmasından kaynaklanıyor. Gazeteci cinayetleri, gazetelere yönelik baskıları;

124

OLUM YILDONUMU ANMA _Layout 1 4/10/16 11:21 PM Page 19

g.
tr

doğrudan demokrasi, doğrudan insan haklarıyla doğrudan özgürlüklerle bağlantılı görmek gerekir. Gazetecilerle avukatlar arasında benzerlikler görüyorum. Birçok avukat arkadaşım yapılan hukuksuzluklara karşı gerçekten çok emek veriyor. Canla başla birçok
tehlikeyi göze alarak bu amaçla bu niyetle bu mücadele yapılıyor. Hrant Dink Davasıyla
ilgili belli bir mesafe alındı. Elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Aydınlarımızla, aydınlarımızın yakınlarıyla, çabalarıyla mücadele ediyoruz. Hrant Dink cinayetine kadar
ben bu devletin katilleri yakalamak istemediğini düşünürdüm. Hrant Dink cinayetiyle
devletin cinayetten önce de cinayetin kolaylaştırılmasını sağladığını gördüm,”

07.08.2015
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Nuh Köklü’nün fotoğrafı TGC Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asıldı

Nuh Köklü’nün fotoğrafı TGC Basın Müzesi’nin
Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asıldı
İSTANBUL- Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat
2015 günü bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün adı Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin
“Öldürülen
Gazeteciler” listesine eklendi.

w
w

w

Türkiye’de öldürülen 65. gazeteci
olan Nuh Köklü’nün fotoğrafı, TGC Basın
Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne düzenlenen törenle asıldı. Törene; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Nuh Köklü’nün annesi Çiğdem
Köklü, ağabeyi Sedat Köklü, eski eşi Sibel Köklü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda
kişi katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, törende yaptığı konuşmada
şunları söyledi:
“Nuh Köklü’nün ailesini saygıyla selamlıyoruz. Acılarını yürekten paylaşıyorum. Nuh
Köklü, her şeyden önce çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Mesleği için çok şeyler yapacağı
bir dönemde onu kaybettik. Nuh Köklü’nün ölümü toplumun nerelere getirildiğinin,
‘nefret söylemleriyle’ birbirine nasıl düşürüldüğünün önemli bir göstergesidir. Nuh
Köklü, ayrıca arkadaşlarının çok sevdiği bir insandı. O nedenle de Nuh’u bir kez daha
sevgi ve saygıyla anıyorum.”
125
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GAZETECİLİĞİN ELEŞTİRİ HAKKI KULLANILAMIYOR
Siyasetçilerin dilinde sevginin olmadığını, çok rahat nefret söylemini kullandıklarına
dikkat çeken Başkan Turgay Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Siyasetçiler nefret söylemini kullanıyorlar ancak
gazetecileri bir tweet ya da yazılarından cımbızlanan
bir cümle ile mahkemelere gönderiyorlar. Siyasiler ise
hiçbir zaman bu yargılama eşitliğinde karşımıza çıkmıyor. Demek ki, siyasetçilerin hangi partiden olursa
olsun kendilerine özel bir statüleri, dokunulmazları
var. Onlar her şeyi söyleyebiliyorlar ama siz gazeteciliğin ‘eleştirel hakkını’ kullanamıyorsunuz. Gazetecilik
bir anlamda eleştirmektir, kamuoyunun avukatlığına
soyunmaktır. Halkın bilgi edinme hakkını korumak,
halkın bilgi edinme hakkını yaygınlaştırmaktır ama bu
hak tanınmıyor. Tek tip gazeteci, tek tip okur isteyen
bir yönetim biçimi var. 7 Haziran seçimlerinden sonra
bizim için bir umut doğdu. Umut giderek sönüyor.
Derin devlet dediğimiz terör çok can aldı. Gazetecilerden çok fazla can aldı. Şimdi ne
yazık ki gazetecileri terörist olarak ilan ediyorlar. Mesela Güneydoğu’da gazetecilere
‘onlar gazeteci değil örgüt mensubu’ diyorlar. Terörle Mücadele Yasası kalkmadığı sürece
Türkiye’de gazetecilik yapmak mümkün değil.

GENEL SEKRETER GÜNEŞ: GAZETECİ CİNAYETLERİNİN SORUMLULARI BULUNAMIYOR
Törenin sunuculuğunu üstlenen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, şöyle konuştu:

w
w

w

“Değerli meslektaşımız Nuh Köklü’nün fotoğrafının Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asılması için bir araya geldik. Meslektaşımız bu galeride yer alan ne yazık ki 65. isim oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
meslektaşımızın öldürüldüğü gün bir açıklama yaparak ‘Nefret cinayeti’ olduğunu ifade
etti. Son 10 yıla yakın zamanda 300’e yakın gazeteci cezaevine girdi, çıktı. ‘Benim esnafım aynı zamanda polistir’ bakış açısıyla gazeteciler sürekli hedef gösteriliyor. Değerli
meslektaşımız Nuh Köklü’nün de böyle bir anlayışın kurbanı olduğunu düşünüyoruz.
Gazeteci cinayetlerinin sorumluları genellikle bulunamıyor. Katiller cezasız kalıyor. Gazeteci cinayetlerindeki davalarda ortak özellikler var. Örneğin hakimler değiştiriliyor,
evraklar kayboluyor. Ya da Nuh Köklü cinayetinde olduğu gibi sanıklar ‘hasta denilerek’
mağdur gibi gösterilmeye çalışılıyor. Biz TGC olarak Nuh Köklü cinayeti davasını düzenli
olarak takip edeceğiz.”

SİBEL KÖKLÜ: GAZETECİLİK YAPMAK CESARET İSTİYOR
Törende Nuh Köklü’nün eski eşi Sibel Köklü şunları dile getirdi:
“Bugün burada bir insanın suretini bir duvara asmak için toplandık gibi görünse de
126
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aslında olay çok daha derin anlamlar taşıyor. Öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye’de gazetecilik yapmak her geçen gün
biraz daha zorlaşıyor. Daha doğrusu gazetecilik yapmak artık cesaret istiyor. Siyasetin
bu
kadar
gerginleştiği,
toplumdaki çatışmaların arttığı bir dönemde gazetecilik mesleği de zarar görüyor. Giderek daha fazla baskı altına
alınmak isteniyor. Bugün burada duvara
fotoğrafını asacağımız kişi, Nuh Köklü hayatı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Ölene kadar da gazetecilikten başka bir iş yapmadı. Nuh hiçbir zaman şöhretli,
çok kazanan gazetecilerden biri olmadı. Tam bir basın emekçisiydi. Türkiye’de öldürülen
gazeteci denince akla Abdi İpekçiler, Uğur Mumcular gelir. Bunlar siyasi cinayetlerdir.
Nuh Köklü ise bir esnaf tarafından sokak ortasında bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Buna
rağmen, bu cinayetin arka boyutunu görerek, Nuh Köklü’yü bu binadaki değerli isimlerin
arasına katan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz.

İNSANIN YÜREĞİ BURKULUYOR

w

Törenin ardından Öldürülen Gazeteciler Galerisi gezildi. Başkan Olcayto, öldürülen
gazeteciler hakkında bilgi verdi. Metin Göktepe’nin cinayetinin aydınlatılması için verilen
mücadelen bahsederek, “Metin, duvarın üstünden düştü diyerek olayın üstünü kapatıyorlardı. Neden sonra ne şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Metin Göktepe’nin sanıkları
7 yıla aşkın cezaya çarptırıldılar. Hrant Dink de bizim birlikte olduğumuz, cesur kocaman
bir yüreği olan arkadaşımızdı. Şimdi Nuh da onlarla beraber. Genç arkadaşlarımızı ölenler
arasında görünce insanın yüreği burkuluyor” diye konuştu.

ÇİĞDEM KÖKLÜ: BIÇAK NE ARIYORDU ORADA?

w
w

Nuh Köklü’nün annesi Çiğdem Köklü ise, galeriyi gezdikten sonra üzüntüsünü şu
sözlerle dile getirdi:
“Başka canlar yanmasın, başka gazeteciler ölmesin. Allah başka acılar vermesin. Bıçağın üstüne düştü diyorlar oğlum için duruşmada. Bıçak ne arıyordu orada?”
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TGC önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn
Burhan Felek mezarı başında anıldı
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Şeyhül Muharririn Burhan Felek ölümünün 33. ölüm yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin bu günlere ulaşmasında Burhan hocanın çok büyük emeği var”
dedi.
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İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn
Burhan Felek, 33. yıldönümünde Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı. Anma törenine; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Önceki Başkan Orhan
Erinç, Genel Sekreter Sibel Güneş, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, Burhan
Felek’in yeğeni Okşan Atasoy, gazeteci Orhan Atasoy, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, TGC üyesi Şükrü Disanlı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: BURHAN FELEK TGC’YE DAMGASINI VURDU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı konuşmada
şunları söyledi:

w

“Burhan Felek hocamızı, 33. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıyoruz. Burhan
Hoca’ya her gelişimizde iyi şeyler söylemek istiyoruz. Türkiye’de gelişen olaylar hakkında
bilgi vermek istiyoruz. Ama her yıl gazetecilerin daha zor, daha güç koşullar altında çalıştığını anlatmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Bu yıl da maalesef öyle geçti.
Seçimden sonra daha hükümet kurulmadı ama eski durumun devam edeceği görülüyor.
Çok sayıda gazeteci arkadaşımız bir anda işsiz bırakıldı. Gazetelere baskınlar, kayyum
atamaları gündemde. Yarınından endişeli bir basın topluluğumuz var. Burhan Hoca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne damgasını vurmuş bir insan. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu günlere ulaşmasında Burhan hocanın çok büyük emeği var.”

w
w

ORHAN ERİNÇ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN SÖZ ETMEK MÜMKÜN OLMUYOR
TGC önceki Başkanı Orhan Erinç ise görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Burhan Felek ile önce Cumhuriyet Gazetesi’nde ardından da TGC Yönetim Kurulu’nda Burhan Bey’in tanımıyla 9 yıllık bir ‘kapı yoldaşlığımız’ oldu. Burhan hocadan çok
şey öğrendiğimi söylemeliyim. Özellikle sözcük seçmesindeki uzmanlığını bugün bile
anımsayarak saygıyla anarım. Burhan Beyin, basın özgürlüğü tanımı; ‘Bir bilgi ya da haberin kaynağından alındığı gibi yayınlanabilmesi’ idi. Bunda hem gazetecilere, hem de
kamuya dersler vardır. Gazetecinin görevi aldığı bilgiyi değiştirmemektir. Gazetecilere;
ifade özgürlüğünü sağlayacak hukuk ortamı yaratmak da yetkililere düşüyor.
Ama bugün ne yazık ki hem gazeteciler açısından hem kamu açısından ifade özgürlüğünden söz etmek artık mümkün olmuyor. Çünkü belirli odaklara göre haber ya da
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yorum oluşturan meslektaşlarımız var. Ama yine Burhan Felek’in dediği gibi umutsuzluğa
kapılmamız gerekiyor. Bu dönemi de aşacağımızı düşünüyorum ve inanıyorum. Mezarı
başında Burhan Bey’i saygı ve özlemle anıyorum. Burhan Bey’in kişiliğinde aramızdan
ayrılmış Cemiyet başkanlarına da saygılarımızı özlemlerimiz sunmak istiyorum.”

OKŞAN ATASOY: BURHAN FELEK 'BEN'DEĞİL 'BİZ' DERDİ

g.
tr

Burhan Felek’in yeğeni Okşan Atasoy, şöyle konuştu:

.tg
c.
or

“Burhan Felek, hiçbir zaman ‘ben’ lafını kullanmazdı. Bana da ısrarla ‘ben lafını mümkün olduğunca kullanma’ derdi. Ben yerine ‘biz’i kullanmamı isterdi. Yazılarında daima
‘bizim görüşümüz, bizim düşüncelerimiz’i derdi. Neden biz denilmesini istediğini bugün
çok net anlıyorum. Çünkü bugün, ‘ onlar, bunlar, bizler, sizler, ötekiler'le uğraşıyoruz. Biz
kelimesinin gerçek anlamını Burhan Felek’ten bugüne niye taşıyamadığımızı derin derin
düşünüyorum.”

11.02.2016

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Nezih Demirkent gazetecilerin
dayanışması için büyük emek verdi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Cemiyet’in Önceki Başkanlarından Nezih Demirkent’i sevgi ve özlemle andıklarını söyledi. Başkan Olcayto, “Biz de
Nezih Demirkent’in çizdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz” dedi.

w
w

w

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Önceki Başkanlarından
Nezih Demirkent için ölümünün 15. yılında Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında anma
töreni düzenlendi. Törene; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Nezih
Demirkent’in kızı ve Dünya Gazetesi’nin sahibi Didem Demirkent, Dünya Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Ertuğ Karakullukçu, Dünya Gazetesi çalışanlarının da
aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

NEZİH DEMİRKENT’İ SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, törende yaptığı konuşmada
şunları dile getirdi:
“Nezih Demirkent, usta bir gazeteciydi. Gazeteciliğin bütün değerlerini kendisinde
toplayan, bunu genç kuşaklara aktaran önemli bir gazete patronuydu. Döneminde işsiz
kalan pek çok gazeteciye sahip çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bugünkü konumuna gelmesinde büyük katkısı bulunmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti en yaygın
gazetecilik topluluğuysa bunda Nezih Demirkent’in rolü büyüktür. Nezih Demirkent ile
ilgili gerçekten unutamayacağımız pek çok şey var. Gazetecilerin dayanışması, birlikteliği
için emek vermiştir. Nezih Demirkent’in çizdiği yolda biz de ilerlemeye çalışıyoruz. Onun
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‘Salı Yazıları’nı unutmamamız gerekiyor. Salı Yazıları’yla camiayı bir arada tutan, analiz
eden bir kalemdi. Nezih Demirkent’i sevgiyle, özlemle ve saygıyla anıyoruz.”

HAKAN GÜLDAĞ: DEMİRKENT, SADECE BİR YÖNETİCİ DEĞİL LİDERDİ

g.
tr

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, şunları söyledi:

.tg
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or

“Sevenleri, dostları, ailesi olarak; Türk basının duayeni, mesleğimizin ustası, gazetemizin kurucusu çok değerli büyüğümüz Nezih Demirkent’i 15. ölüm yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Ustamızın Bab-ı Ali’deki dostları arasındaki lakabı ‘Baba Nezih’ idi. Nezih
Demirkent, Dünya Gazetesi’nin kurucu patronuydu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
başkanıydı ama bizlerle bağlantısı hiçbir zaman bulunduğu makamın alt üst ilişkisiyle
sınırlı bir ilişki olmadı. Onun çok ötesine geçti. Hepimize çok cesaret verdi. Heyecan
verdi. Çevresindeki insanların enerjisini açığı çıkarmasını iyi bilen bir liderdi. Hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen kendini çalışanlarına, meslektaşlarına, ekonomiye, Türkiye’ye, topluma hep borçlu hissetti. Onun anlayışı böyleydi. O borcu da nasıl ödediğini
onu iyi tanıyanlar gayet iyi biliyor. Bizlere her zaman örnek oldu.”

NEZİH DEMİRKENT KİMDİR?

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından Nezih Demirkent, 50 yıl gazetecilik mesleğinin içinde bulundu. Uzun bir dönem TGC‘nin Başkan Yardımcılığı görevinde hizmet verdikten sonra 18 Kasım 1982 günü Başkanlığa seçildi. On yıl sürdürdüğü
bu hizmetten, seçimde adaylığını koymayarak çekildi. Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve
Emeklilik Vakfını yönetti. TGC‘nin yayın organı Bizim Gazete‘nin aylık olarak yayımını
başlattı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç
Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirdi. Nezih Demirkent İstanbul 1930
doğumlu. F.Sabiha ve A.Nurettin Demirkent’in oğlu, Haydarpaşa Lisesi’ni ve İÜ Hukuk
Fakültesi bitirdi. 1950 yılında Son Saat Gazetesinde mesleğe başladı. Yeni Sabah, Yeni
Gazete ve Hürriyet’te, mesleğin çeşitli dallarında çalıştı. Hürriyet Gazetesinde Genel
Müdürlük yaptı. Daha sonra Dünya Gazetesinin sahipliğini üstlendi. Fransızca biliyordu.
“Sayfa Sayfa Gazetecilik”, “Medya Medya” ve “Salı Yazıları” isimli kitapları yayımladı.
Işın Demirkent ile evli ve bir çocuk babasıydı. TSYD kurucu üyesiydi ve Türkiye Gazete
Sahipleri Sendikası’nın Başkanıydı. Basın Şeref Kartı taşıyordu.
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16.02.2016

Öldürülen gazeteci Nuh Köklü ölümünün birinci yılında anıldı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 17 Şubat 2015’te Kadıköy’de öldürülen gazeteci Nuh Köklü’yü, Basın Müzesi’nde düzenlenen toplantıyla andı. Toplantıda bir basın emekçisi olan
Nuh Köklü’nün politik bir cinayete gittiğine vurgu yapıldı.

.tg
c.
or

İSTANBUL- Türkiye’de öldürülen 65.
Gazeteci olan Nuh Köklü ölümünün birinci yılında anıldı. 17 Şubat 2015’te Kadıköy’de öldürülen gazeteci Nuh Köklü
için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın
Müzesi’nde bir anma toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel
Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Balotaj Kurulu
Başkanı Muammer Tuncer, Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz, Türkiye Gazeteciler
Sendikası Başkanı Uğur Güç, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün eski eşi ve Yurt Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sibel Köklü ve Nuh
Köklü cinayetinin davasının avukatı Mehmet Ümit Erdem ile gazeteci Namık Koçak’ın
da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

NUH KÖKLÜ’NÜN ÖLDÜRÜLMESİ NEFREF SUÇU CİNAYETİDİR

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

w
w

w

“Nuh Köklü’nün ismi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Öldürülen Gazeteciler listesinde yer alıyor. Öldürülen 65. gazeteci. Basın Müzesi’nde bulunan Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde de fotoğrafı asılı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Nuh Köklü’yü
‘Öldürülen Gazeteciler” listesine almaya karar verdiği zaman, bir açıklama yaptı: Bu
açıklamada Nuh Köklü’nün öldürülmesi halkı birbirine düşman etmeye yönelik ‘Benim
esnafım aynı zamanda polistir’ söyleminin yarattığı en kötü sonuçlardan biridir. Nefret
cinayetidir. Siyasetçileri halkı birbirine düşman etmeye yönelik açıklamalar yapmaktan
vazgeçmeye, sorumlu davranmaya, demokrasiyi geliştirmeye barışı ve kardeşliği sağlayacak adımları atmaya davet ediyoruz’ denildi. Nuh Köklü’nün ölümünün birinci yılında
yine barışın ve demokrasinin geliştirilmesi için siyasetçilere çağrı yapıyoruz. Toplum ayrıştırıldıkça insanlar bir hiç uğruna ölüyor.”

TURGAY OLCAYTO: NUH KÖKLÜ ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şunları dile getirdi:
Nuh, gazeteciliği gerçekten çok seven arkadaşlarımızdan biriydi. Türkiye’de ne yazık
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ki basın sektöründe gazeteciliği bu kadar çok seven, gazetecilikle özdeşleşen insanlar
basın sektörü dışında bırakılıyor.

GAZETECİLER HALKIN SESİDİR

g.
tr

Nuh Köklü de bundan zaman zaman nasibini aldı. İşsizlikler yaşadı. Çok donanımlı,
‘deli fişek’ olarak tabir edilen arkadaşlarımızdan biriydi. Çok erken zamanda aramızdan
ayrıldı. Devletin ‘benim askerim, benim esnafım’ diye ayırdığı bir toplumda cahilliğin
verdiği cesaretle önlerine geleni sindirmeye çalışanların saldırısına uğradı.

.tg
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or

New York Times Gazetesi Nuh Köklü’nün ölümünü ‘karın rengi kırmızı’ başlığı ile
yazmıştı. Gerçekten de öyle oldu. Nuh’un acısı hepimizin yüreğine düştü. Çok verimli
olduğu bir zamanda aramızdan ayrıldı. Kitaplar yazacaktı. Öldürülen Gazeteciler listesinde kayıtlarla tespit edebildiğimiz 65 gazeteci var. En az bunun iki katı kadar da kayıtlarla tespit edemediğimiz öldürülmüş gazeteci var. Bugün Güneydoğu’da gazeteci
arkadaşlara, ‘Dua edin öldürülmüyorsunuz; dayak yiyorsunuz’ diyorlar. Bu bir tür itiraf
aynı zamanda. Neden gazeteciler korkutulur? Çünkü gazeteciler halkın sesidir. Halkın
doğru haber alma, gerçekleri öğrenme hakkını savunur. O nedenle de gazeteciler pek
sevilmez.

GAZETECİLER BARIŞTAN YANA TARAFTIR

Toplumlarda gazetecilerin görevi çok önemli. Türkiye’de tek parti döneminden bu
yana gazetecilere baskı hiç azalmadı. Son 5 yılda da bu doruğa çıktı. Yasalar buna izin
veriyor. Diyarbakır Valisi her yurttaşın cebinde tabanca var, kendini korumak için taşıyor
diyor. Sonra tabanca var diye insanlar hapse atılıyor.
Bu ortamda Türkiye’de barışın nasıl sağlanacağı önemli bir mesele. Barışı en çok savunması gereken biz gazetecileriz. Gazetecilerin tek taraf olduğu konu var o da barıştır.
Gazetecilerin taraf olmadığı tek konu da savaştır. Savaşa gazeteciler taraf olamaz.”

w

SİBEL KÖKLÜ: NUH İŞSİZ BİR GAZETECİ OLARAK ÖLDÜ

w
w

Öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün eski eşi Sibel Köklü, konuşmasında şunları belirtti:
“Nuh Köklü’nün eski eşiyim. Boşanmıştık. Fakat kendisi soyadını kullanmaya devam
etmemi istedi. Medya sektöründe bir yere gelmenin ne kadar zor olduğunu bilen isimlerden biriydi. Hele kadınlar için medyada kendine yer bulmak, tanınmak, iş bulmanın
ne kadar zor olduğunu biliyordu. Benim yayınlanmış 3 tane kitabım var. ‘20 sene Sibel
Köklü olarak uğraştın okuyucularınla olan bağın kopmasın, Köklü soyadını kullanmaya
devam et’ demişti. Ben de Sibel Köklü olarak var olmaya devam ettim.

NUH TAM BİR BASIN EMEKÇİSİYDİ

Nuh Köklü, tam bir basın emekçisiydi. Ölümüyle tanındı. Gazeteciliğe nasıl başladı
neler yaptı? Dergilerle başladı. Daha çok muhalif yayınlarda çalıştı. Özellikle gençlerin
okuduğu dergilerde çalıştı. Tempo’da Bianet’te çalıştı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda
bulundu. Sabah gazetesindeki o meşhur Grev Nuh’u medya dünyasında tanıttı. Grev
132

OLUM YILDONUMU ANMA _Layout 1 4/10/16 11:21 PM Page 27

sözcüsü olarak, bazı günler tek başına gazetenin önünde bekledi. Sabah gazetesinde
Grev yapan 10 gazeteciden biriydi. Kamuoyunu harekete geçirebilmişti.

GEÇEN SENE BUGÜN HAVA SICAK OLABİLİRDİ

g.
tr

Sonuçta işten atıldı. Bir süre tazminatıyla idare etti. NTV’ye girdi. 4 sene çalıştı. Ölmeden 7-8 ay önce ekonomik gerekçelerle de işten çıkarılmıştı. İşsiz gazeteci olarak
öldü.

.tg
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or

Gazetecilikten başka bir iş yapmadı. Gazeteciliği çok severek yaptı. Kitap, senaryo
çalışmaları vardı. Gazeteci olmak, kimliği taşımak farklı bir şeydi. Bugün hava 20 derece.
Bugün havanın bu kadar sıcak olduğunu görünce ‘Geçen sene kar yağmasaydı ne
olurdu?’ diye düşündüm. ‘Madem şubat 20 derece oluyor, o insan niye öldü?’ diye geçirdim aklımdan. O gün 'İç Güvenlik Paketi' olarak bilinen düzenlemelere karşı yaptıkları
nöbetten dönüyordu. Kızlı erkekli bir grup ile kart topu oynarken böyle oldu. Duyduğumuzda hiçbirimiz inanamadık. Cinayet, kavga Nuh’tan çok uzak kelimelerdi. Nuh kavga
etmezdi. Dans etmeyi, sinemaya gitmeyi, müzik dinlemeyi severdi. Kendi kendine İspanyolca öğrenmişti. Kitap projeleri vardı. Gerçekleştiremedi. Uğraştı. Çabaları vardı.
Bu bir sene zor geçti. Böyle bir kaybı kabul etmek çok güç. İnsanın aklı almıyor. Bu
ülke sağ olsun o kadar başka şeyler gösterdi ki; Nuh’dan birkaç ay sonra Kadıköy’de bir
genç öğretmen arkadaşımızı kaybettik. Arkasından toplu katliamlar gördük. Suruç, Ankara… Acılar bitmiyor. Türkiye’nin iklimi çok sertleşti.”

UĞUR GÜÇ: AKTİVİST OLDUĞU İÇİN HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç, şöyle konuştu:

w
w

w

“Nuh, iyi bir gazeteciydi. Sabah Gazatesi’nde işten çıkarılan arkadaşlarımızdan biriydi.
Grevde o pankartın önündeydi. Her türlü eylemin içindeydi. Nuh Köklü, devrimci bir
arkadaşımızdı. Adil bir paylaşmaya inanan bir insandı. Dans etmeyi severdi. Aktivist idi.
Grevde olan, direnen diğer işçileri ziyaret ederdik. Onlarla da dayanışmaya çalışırdık.
Aktivistliğini her zaman sürdürdü. Uzun süre işsiz kaldı. Sonraki zamanlarda NTV’de iş
buldu. Orada çalışırken de işsizdi. Kadrosuz çalışıyordu. Aktivist olduğu için hayatını kaybetti. O gece bir adalet nöbeti tutuyordu. Güvenlik paketi için adalet nöbeti tutuyordu.
Oradan çıkıp eve doğru giderken, iktidar tarafından tahrik edilen bir esnaf tarafından
katledildi. Karın rengi kırmızı oldu. Nuh, bizden sonraki kuşakların anması gereken bir
isimdi. Ben arkadaşı olarak anmak istemezdim. Maalesef anmak bize düştü. Politik bir
cinayet olarak tarihte yer alacaktır.”

ÜMİT ERDEM: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLMANIZ OLDUKÇA ÖNEMLİ
Nuh Köklü cinayetinin davasının avukatlarından Ümit Erdem, şunları dile getirdi:

“Bu dosya basit bir cinayet davası değil. Basit bir kartopu gelmesi nedeniyle meydana gelmiş bir olay değil. Arka planında ‘Benim esnafım kendi işini kendi görür’ psikolojisinin olduğu görülüyor. Oradaki husumet sadece Nuh’a değil, oradaki topluma olan
bir husumettir. Katilin ağabeyi tarafından dosya Cumhurbaşkanı’na gönderildi. Yardım
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NUH İLK GEZİCİ OLARAK AKLIMDA KALDI

g.
tr

istiyorlar. Burada husumeti ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sanık epilepsi olduğu için askerde çürük rapor almış. Kamera görüntülerinde ne kadar soğukkanlı olduğu, bıçağı yıkadığı, güldüğü, telefonla konuştuğu görülüyor. Sizler, davaya sahip çıktınız. Her zaman
bu işi sahiplendiniz. En ufak şey olduğunda yerinde müdahalelerde bulundunuz. Duruşmalar sadece duruşma salonunda, iyi dilekçe sunarak, avukatlık yaparak kazanılmaz. Bu
davalar toplumsal davalardır. Bu işin sonuna kadar gitmesi için sizin mücadeleniz çok
önemli. Bu işi sahiplenmeniz dilinizden düşürmemeniz oldukça önemli. Gündemde tutmanınız önemli. Bütün sorumlular ceza alana kadar bu işin peşini bırakmamalıyız. 18
Mart’ta görülecek davada görüntüler netleşecek.”
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Erkan Aslan (Nuh Köklü’nün arkadaşı): Nuh ile NTV’de çalıştık. Farklı programlarda
beraber bayağı mesai yaptık. İkimiz de NTV’den maddi gerekçelerle çıkarıldık. İşsiz kaldığımız günlerde birbirimizi bırakmadık. Sırdaşlık yaptık. İşsizlik umudumuzu kırıyordu.
Gelecekte de iş bulamayacağına iyice inanmaya başlamıştı. Almanya’ya gittiğimde de
sık sık haberleştik. Ölümünden 4 gün önce telefonlaştık. Buluşacaktık. Kar yağışı nedeniyle ilk buluşmaya gelemedi. Ölümünden önce ben hafta sonu İzmir’e gittim. Dönüşte
buluşmak için sözleşmiştik. Nuh’u kaybettik diye telefon geldiğinde donakaldım. Ümit
doluydu. İşsizlik döneminin tam aksi bir Nuh vardı. Nuh ilk Gezici olarak aklımda kaldı.
Nuh 1968 doğumludur ve gerçekten 68 ruhunu taşıyordu.

NAMIK KOÇAK: HUKUKUN TERAZİSİ TERS
Gazeteci Namık Koçak, şöyle dedi:

w

“Ölümün ne kadar kolaylaştığını gördük. Karın rengi kırmızı, hukukun terazisi ters
yönde. Sonuçta adaletin tecelli edeceği konusunda kuşkularım var. Hangi cesaretle
Cumhurbaşkanına mektup yazılır. Bir cinayet işlenmişse o sorumluluğu hep birlikte taşımak gerekir. Tuhaf bir ülke olduk. Silahsız terör örgütü diye bir kavram çıktı. Dünya
başka yere gidiyor. Ölümlerle uğraşıyoruz. Herhalde bu coğrafyanın kaderi. Ummaktan
vazgeçemiyoruz.

w
w

NUH KÖKLÜ’NÜN FOTOĞRAFI ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER LİSTESİNE EKLENMİŞTİ

Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak
öldürülen gazeteci Nuh Köklü’nün adı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Öldürülen Gazeteciler” listesine eklenmiş, fotoğrafı, TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler
Galerisi’ne, 7 Ağustos 2015'te düzenlenen bir törenle asılmıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada “Nuh Köklü’nün öldürülmesi, halkı birbirine düşman etmeye yönelik ‘benim
esnafım aynı zamanda polistir’ söyleminin yarattığı en kötü sonuçlardan biridir. Nefret
cinayetidir. Siyasetçileri halkı birbirine düşman etmeye yönelik açıklamalardan vazgeçmeye, sorumlu davranmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak
adımlar atmaya davet ediyoruz” demişti.
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NUH KÖKLÜ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

NUH KÖKLÜ KİMDİR?

g.
tr

Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi'nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından
biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri
sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı. Tartışma
sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü'yü
göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye
rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Cinayetin davası sürüyor.

w
w

w
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1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul
Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe,
İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini
üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. Birgün Gazetesi’nin kuruluşunda görev
aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını
hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı.
Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye
döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATVSabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası
işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 Haziran tarihleri arasında NTV’de program
editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele
verdi. Öldürüldüğünde 47 yaşındaydı.
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07.03.2016

TGC: “Çetin Emeç’i sevgi ve saygıyla anıyoruz”

TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

g.
tr

7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, ölüm yıldönümünde anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto, Emeç’in ölümünün 26. yıldönümünde bir anma mesajı yayınladı.
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or

“Çetin Emeç, gazeteciliğimizin gelişmesinde rol oynayan önemli aktörlerden biriydi.
Gazeteciliğe dönemin şartları nedeniyle erken bir yaşta patron olarak başladı. 60’lı yıllarda babası gazeteci, milletvekili Selim Ragıp Emeç’in rahatsızlığı nedeniyle gazete yönetimini kardeşi Aydın Emeç ile beraber üstlendi. Gazetecilikte adeta bir okul görevi
yapan Son Posta Gazetesi’nde dönemin zor koşullarında gazeteyi ayakta tutmaya çalıştı.
Benim gazeteciliğe ayak attığım o yıllarda Son Posta’da Tarık Dursun K., Cengiz Tuncer,
Orhan Erinç, Necip Fazıl gibi önemli gazeteciler yer almaktaydı. Çetin Emeç daha sonra
Hayat Dergisi ve Hürriyet’te görev yaptı. Hürriyet’teki Genel Yayın Yönetmenliği sırasında titiz çalışmasıyla ve çalışkanlığı ile gazetecilere örnek oldu. Gazeteye kendi damgasını vurdu diyebiliriz. Usta bir gazeteci ve yönetmen idi. Türkiye’de basını hedef alan,
şiddetin kurbanı oldu. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”

14.03.2016

TGC: “Önceki başkanlarımızdan Cevat Fehmi Başkut’u saygıyla anıyoruz”

w
w

w

“Gazetecilik mesleğinin hemen her dalında emek veren Cumhuriyet Gazetesi’nin
yazı işleri müdürlüğünü ve yayın yönetmenliğini yürüten Cevat Fehmi Başkut aynı zamanda ülke edebiyatının önde gelen yazarlarından biriydi. Özellikle tiyatro alanında
verdiği yapıtları günümüzde de değerinden hiçbir şey kaybetmeden sahnelenmektedir.
Paydos, Buzlar Çözülmeden, Harput’ta Bir Amerikalı gibi toplumun kimi sorunlarına yer
verdiği tiyatro oyunları toplumun severek izlediği ve dersler çıkardığı eserler olmuştur.
1952 yılında Cemiyet Başkanlığına seçilen Cevat Fehmi Başkut bu görevi yedi yıl sürdürmüş özgürlükçü tutumu meslek ilkelerine bağlılığıyla kendisinden sonraki başkanlara
örnek olmuştur. Çağdaş gazeteciliğin temellerini atan ve gazeteciliğin gelişmesi yolunda
önemli katkılarda bulunan Cevat Fehmi Başkut’u kültür yaşamına yaptığı hizmetler dolayısıyla da minnetle anıyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak 15 Mart 1971 yılında kaybettiğimiz Cevat Fehmi Başkut’un çizdiği yolda gazetecilerin sorunlarına eğilmeyi ve bağımsız,
bağlantısız gazetecilik için çalışmayı sürdürmeyi görev biliyoruz.”
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PANELLER ve TOPLANTILAR

26.07.2013

TGC-KAS Gazetecilik ve Nefret Söylemi Paneli düzenledi
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Panele katılan konuşmacılar medyanın nefret söylemini kullandığının farkında olmadığına dikkat çektiler. Panelde TGC Başkanı Turgay Olcayto ise “Nefret söylemi, özellikle
spor basınında başlayan gazetelerin ön sayfalarına sıçrayan, manşetlerde yer almaya
başlayan, kadına şiddeti körükleyen, çocuk istismarını tetikleyen bir hale geldi” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adaneuer Stiftung’un (KAS) birlikte
düzenlediği "Gazetecilik ve Nefret Söylemi" konulu panel, TGC Basın Müzesi’nde gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar medyanın nefret söyleminden kaçınması ve haberlerinde Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymaya özen göstermesi
gerektiğine işaret ettiler.
Panele, TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC
Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, TGC Yönetim
Kurulu Üyesi Göksel Göksu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

w

BAŞKAN OLCAYTO: MEDYANININ DİLİ ÖNEMLİ

w
w

Panel, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı. Nefret söyleminin toplum üzerindeki etkilerine değinen Başkan Olcayto, şöyle konuştu:
“Nefret söylemi, özellikle spor basınında başlayan gazetelerin ön sayfalarına sıçrayan, manşetlerde yer almaya başlayan, kadına şiddeti körükleyen, çocuk istismarını tetikleyen bir hale geldi” dedi.

NEFRET SÖYLEMİ VE GAZETECİLİK TARTIŞILDI

Oturum Başkanı TGC Yönetim Kurulu Üyesi-CNN TÜRK muhabiri Göksel, yaptığı
konuşmada gazetecilerin haberde kullandıkları dilin önemine vurgu yaptı. Göksu, “Gazetecilerin kullandığı dil çok önemli. Haberde kullandığımız kelimelerin ötekileştirmemesine dikkat etmeliyiz” dedi ve ekledi:
“Bizim işimiz olanları olduğu gibi aktarmak, insanlara sıfatlar vermek değil. Eğer böyle
konuşursanız toplumun belli bir kesimini dışlarsınız ve dışladıklarınızın tepkisiyle karşılaşırsınız.”
137

PANELLER-TOPLANTILAR_Layout 1 4/10/16 11:23 PM Page 2

İNCEOĞLU: KÖŞE YAZARLARI DA NEFRET SÖYLEMİNİ KULLANIYOR
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu
ise “Nefret Söylemi, İfade Özgürlüğü ve Medya” başlıklı konuşma yaptı. Nefret söylemi
ve nefret suçu arasındaki fark üzerinde duran İnceoğlu, nefret söyleminin nefret suçuna
giden çok ciddi bir geçit olduğunu söyledi:

.tg
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“1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin nefret söylemi ile ilgili bir tavsiye
kararı var. Karar ‘Irkçı nefret; yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik ve etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve
azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen
hoşgörüsüzlüğü içermektedir’ der. Hırant Dink öldürülmeden önce gazetelerde, ‘Ya Sev
Ya Terk Et’, ‘Ermeni Köpeği’ gibi inanılmaz ifadeler yer aldı. Bu toplumu nefret suçuna
teşvik değil midir?” dedi.

TELEVİZYON PROGRAMLARI YARDIM RİTÜELİNE DÖNÜŞTÜ

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu “Televizyon
Dizilerinde Nefret Söylemi” başlıklı bir konuşma yaptı. Türkiye’deki reality showlara değinen Tekelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

w

“Bu tür programları sokaktaki insanların çok rahat bir şekilde, para ödemeden yer
alabileceği ve onların hayatlarının sergilendiği şovlar olarak tanımlıyor. Bu programlar
sayesinde televizyon bir yardım dağıtma ritüeline dönüştü. Bu programlar yeni bir Türkiye gerçeğinin gün yüzüne çıktığı şovlar olmakla beraber, “çok kolay bir şekilde zengin
olamayacak, kutsal yükselme merdiveninde yer almayacak kişileri asansörle aşağıdan
yukarıya taşıma programları. Çok başarılı bir şekilde işleyen bu programların bir benzeri
de izdivaç programları. Bu tip programlarda yabancı gelin adayları, erkekleri kadınların
elinden almak için gelen birer tehdit olarak algılanıyor.”

MOROĞLU: MEDYAYLA NEFRET SÖYLEMİ YAYILIYOR

w
w

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı&İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
Koordinatörü ve Türkiye’nin ilk Kadın Hukuku uzmanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Nazan Moroğlu ise “Kadınlara Karşı Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya” başlıklı bir konuşma yaptı. Moroğlu, şunları söyledi:
“Kadına yönelik şiddetin medya ile görünür hale geliyor ve birbirini tetikliyor, geçtiğimiz yılda kadına yönelik 39 bin yaralamada sadece 3 bini şikayetçi oldu. Meclis’te milletvekilleri birbirine ‘karı gibi kıvırma’ diye sesleniyor. Bu zihniyeti sorgulamamız
gerekiyor.”
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24.09.2013

TGC-EGM Medya Polis İlişkisindeki Sorunların Çözümü toplantısı düzenledi

Gazeteciler TGC’den toplumsal olaylarda kullanılacak kart istedi

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Emniyet Genel Müdürlüğü düzenledikleri ‘Medya-Polis
İlişkisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
ve Emniyet Genel Müdürlüğü ‘MedyaPolis İlişkisinde Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” başlıklı bir toplantıda medya
mensupları ile emniyet yetkilileri bir
araya getirdi. TGC Basın Müzesi’nde düzenlenen toplantıya; TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı
Gülseren Ergezer Güver, TGC Hukuk
Danışmanları Avukat Gökhan Küçük ve
Oktay Huduti katıldı. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nü toplantıda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cihangir Baycan, Hukuk Müşavirliği’nden Şemsettin Alımcı, Polis Akademisi Başkanlığı’ndan Yusuf Yüksel temsil
etti. Toplantıda 30’a yakın gazete ve televizyonun yayın yönetmeni, haber müdürü, istihbarat şefi, editör ve muhabir temsilcileri katıldı.

TOPLUMSAL OLAYLARIN TAKİBİNDE YAŞANAN SORUNLAR

w

Toplantıda gazeteciler ve emniyet yetkilileri kendi açılarından yaşadıklarını sorunları
dile getirdi. Toplumsal olaylarda görev yapan polis ve gazeteciler, önceki olayları masaya
yatırarak “Yaşadığımız sorunları nasıl çözebiliriz?” sorusuna yanıt aradı. Katılımcılar tek
tek önerilerini paylaştı.

w
w

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Toplumsal olayların takibi için Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti tarafından verilecek ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kabul görüp
bütün emniyet güçleriyle genelgeyle paylaşılacak bir kart oluşturulması için çalışma yapılacak. Bu öneriyi İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız” diye konuştu ve ekledi:
“Hem basın kartı sahibi meslektaşlarımız hem de basın kartı olmayan meslektaşlarımız, toplumsal olayları takip ederken çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Toplumsal olaylarda
gazeteciler, olay ve güvenlik güçleri arasında sıkışıyor. Meslektaşlarımızın kamu denetçiliği görevi yapıyor. Emniyet güçlerinin bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Bir diğer önemli
konu ise gazetecilerin bilgiye ulaşması. Gerçekler halının altına süpürülemez. Gazetecilerin haberleri doğrulatacağı kişilere hızlı bir şekilde ulaşması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı’nın basın sözcülüğü kurumunu işletmesi gerekiyor.;Ayrıca meslektaşlarımıza yönelik
fiziksel şiddet uygulayanlara gerekli yaptırım uygulanması için mekanizmanın hızlı işletilmesini talep ediyoruz.”
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CİHANGİR BAYCAN: CEVAP VE DÜZELTME YAZILARIMIZ KULLANILMALI
Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cihangir Baycan, gazetecilerin mesleki etik kurallara uygun bir biçimde halkı doğru bilgilendirmesinin kendileri
için çok önemli olduğunu belirtti. Cihangir Baycan şöyle konuştu:
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tr

“Biz vatandaşın güvenliğini sağlarken, medya da vatandaşın haber alma özgürlüğünü
sağlamaya çalışıyor. Çoğu zaman beraber geceli gündüzlü mesai yapıyoruz. Bazen iletişim kazaları olabiliyor. Bunları çözmek için de bu karşılıklı konuşmanın da devamımın
gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz daha profesyonel, daha iyi hizmet verebilmeyi hedefliyoruz. Medyadan da güvenlik güçleriyle ilgili çıkan yalan haberlerle ilgili cevap ve
düzeltme yazılarımızı kullanmalarını istiyoruz.”
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TGC-EGM Medya ve Polis İlişkisinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısına katılanlar

Gazetelerin Temsilcileri

Akşam Gazetesi- Özkan Tamirak - Haber Müdürü-Devrim Tosunoğlu-Muhabir
Cumhuriyet Gazetesi - Aykut Küçükkaya
Dünya Gazetesi - Cenk Sarıoğlu-Editör
Evrensel Gazetesi - Ercan Karakaya-İstihbarat Şefi
Güneş Gazetesi - Murat Büyükçelebi
Habertürk Gazetesi - Mehmet Şefik Dinç-Muhabir
Hürriyet Gazetesi - Celal Korkut –İstihbarat Şefi
Eyüp Serbest- Muhabir-Toygun Atilla Muhabir
8. İMÇ TV-Şafak Timur- Haber Merkezi Editörü
9. Milliyet Gazetesi - Pınar Aktaş- İstihbarat Şefi
10.Posta Gazetesi- Timur Soykan-Muhabir
11. Sabah Gazetesi - Ertuğrul Erbaş-İstihbarat Şefi
12.Sözcü Gazetesi - Hande Zeyrek-Muhabir
13.Takvim Gazetesi - Mevlüt Yüksel-Haber Müdürü
14.Taraf Gazetesi - Hüseyin İstemi-İstihbarat Şefi
15.Türkiye Gazetesi - Mustafa Bilim- Yazı İşleri Müdürü
16.Yeni Akit Gazetesi - Kenan Kıran-Haber Müdürü
17. Yeniçağ Gazetesi - Hayri Köklü-Genel Yayın Yönetmeni
18.Yeni Şafak - Recep Yeter-İstihbarat Şefi

w
w

w

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emniyet Genel Müdürlüğü Temsilcileri
1. Cihangir Baycan - Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürü
2. Şemsettin Alımcı - Hukuk Müşavirliği
3. Yusuf Yüksel - Polis Akademisi Başkanlığı
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12.01.2014

TGC Başkanı Olcayto: Gazeteciler ağır bir baskı altında
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) ve Adalar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Gazeteci
Olmak... Gazeteci Ölmek...” başlıklı
forum, Heybeliada’daki Bahar Cafe’de
gerçekleştirildi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Adalar Belediyesi ile birlikte “Türkiye’de Gazeteci Olmak
Gazeteci Ölmek” konulu bir forum düzenledi. Forumun açılışında konuşan TGC Başkanı
Turgay Olcayto, "Gazeteciliğin gereği olan muhalefet hakkını kullandıkları anda ya patronaj kesiminden ya da yukarıdan gelen talimatlarla kendilerini kapının önünde buluyorlar. İnadına gazetecilik yaparak halka gerçekleri, doğruları anlatmaya çalışıyorlar"
diye konuştu.

w

Konuklar öldürülen 64 gazeteci
tutuklu 64 gazeteci için denize karanfil bıraktı. Ardından Bilgesu Erenus
Nazım Hikmet’in “Hava Kurşun gibi”
eserini seslendirdi. Foruma TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Başkanı Orhan
Erinç, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Güver, TGC Genel
Sekreter Yardımcıları Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı ve Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel Göksu, Kamil Masaracı, Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü İstanbul Temsilcisi Erol Önderoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Fatih Polat, Ahmet Tan, Ataol Behramoğlu, Hilmi Hacaloğlu, Mihail Vasiliadis, Şükran Soner, Uğur Güç, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Yasemin
Arpa’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

w
w

Forumda, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü konusunda yaşanan problemler ve gazetecilerin sorunları ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu yaptı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto, açılış konuşmasında şunları söyledi;

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler için önemli bir tarihti. İlk defa gazetecilerin daha rahat
koşullar altında çalışması için 10 Ocak 1961’de ilk kez çalışan gazeteciler için 212 Sayılı
Yasa çıkmıştı. O tarihten bu yana onca yıl geçti ama gazetecilerin sorularına eğilen hiçbir
iktidar çıkmadı. Tersine gazete patronlarının işleri kolaylaştırıldı. Gazetecilik sahada görev
yapan; muhabir, kameraman, foto muhabiri arkadaşlar için giderek çok ağırlaştırılan,
baskı altında kalan bir meslek olmaya başladı. Günümüzde bunu çok daha ağır hissediyoruz. Arkadaşlarımız işsiz kalıyorlar. Gazeteciliğin gereği olan muhalefet hakkını kullandıkları anda ya patronaj kesiminden ya da yukarıdan gelen talimatlarla kendilerini
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kapının önünde buluyorlar. Bugünlerde artık kamuoyunda yandaş diye geçen medyada
bile çok sayıda insan çıkarılıyor. Gazeteciler bu zor durumdan ancak sosyal medyaya sığınarak, kendi bloglarını kurarak ayakta kalmaya çalışıyor. İnadına gazetecilik yaparak
halka gerçekleri, doğruları anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamdayız. Okurların da
gazeteciler kadar olmasa da bu işte sorumluluğu var. Medya okuryazarlığı çok önemli.
Medyayı dikkatle takip edip cezalandırmak da okurun görevi diye düşünüyorum. 9
Ocak’ta Ankara’ya gittik. Mecliste grubu bulunan parti başkan vekilleriyle görüştük. TGS
ile hazırladığımız gazetecilerin sorunlarıyla ilgili özet raporu sunduk. Görüşmeden sonra
CHP ve BDP’den iki meclis araştırması verildi meclise. ”

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI METİN FARSAKOĞLU: BASIN ÖZGÜRCE ÇALIŞABİLMELİ

.tg
c.
or

“Yaşamımız boyunca iktidarların halkın özgürce haber almasının önünü açma yerine
halkın özgürce haber almasını nasıl önleriz diye zaman zaman çok ciddi çabalar harcadığı
görüyoruz. Özgür basınının çalışanlarını susturmak, gazetecileri öldürmek, işsiz bırakmak,
basını yönlendirmek suretiyle aslında demokrasiye uygun olmayan bir tutum ve davranış
içinde olunduğunu görüyoruz. Demokrasinin temeli insan haklarıdır. İfade özgürlüğü de
en temel haklardan biridir.”

TGC GENEL SEKRETERİ SİBEL GÜNEŞ: TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İŞLEMİYOR
Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in
üstlendiği foruma geçildi. Güneş, şunları söyledi:

w

“Türkiye’de son 10 yılda gazeteciler üzerinde baskı giderek yoğunlaştı. Sermaye, siyaset, medya sarmalında emek göz ardı edildi, sansür ve oto sansür gazetecileri mesleklerini yapamaz hale getirdi. Yalnız Gezi Olaylarından bu yana 150’ye yakın gazeteci
sadece düşündükleri ifade ettikleri için işsiz kaldılar. Gazetecilerin aldığı ücret ortalaması
Türkiye’de yoksulluk sınırının altında. Nitelikli uzman gazetecilerin işsiz kaldığı bir dönem
yaşanıyor. Sahada çalışan gazeteci toplumsal olaylarda polisin şiddet uygulamalarına
maruz kalıyor ve bu konuda gazetelerinden de destek görmüyor.”

w
w

Toplantıya katılan konuşmacılar özetle şunları söyledi:

GAZETECİ YASEMİN ARPA: ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİ UNUTMAYALIM

“Gazeteci olmak ile gazeteci ölmek bıçağın iki ucu gibi… Bu mesleği hakkıyla yapmak
isteyenlerin önünde böyle bir sınav var. Uğur’suz geçen 21, Metin’siz geçen 18, Hrant’sız
geçen 7, Abdi ipekçi’siz geçen 35 yıl. Onları unutmamak için kendimize sorular sormalıyız. Niçin onlar aramızda değil? Öğrenilmesini istemedikleri gerçekler nedir?"

GAZETECİ AHMET TAN: “GAZETECİLER ÖLDÜRÜLMÜYOR, SÜRÜNDÜRÜLÜYOR”

“Arkamızda gördüğümüz “Öldürülen Gazeteciler” tablosu utanç tablosudur. 1974
yılından 2009 yılına kadar buradaki öldürülen çoğu Cumhuriyet’ten meslektaşlarımızı
tanıyorum. Bu listedekiler yazı insanı. Bu ülkeye hiç kötülüğü dokunmayacak faaliyet
varsa yazıyla yapılan faaliyettir. Hiçbir meslek grubunun cinayet listesi bu kadar uzun
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değil. Çünkü söz uçuyor, yazı kalıyor. O yüzden gazeteci öldürmek moda oluyor. Böyle
bir mesleği icra etmenin riskini bilerek, işte atılma pahasına, kadrosuz çalışma pahasına,
çalışmaya devam eden, topluma mesaj vermeyi bazen hayatıyla ödeyen gazeteci var.
2009’dan sonra öldürülen gazeteci yok. Moda değişti, gazeteciyi öldürmek değil, süründürmek suretiyle ölüme mahkûm etmek var.”
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ŞAİR, YAZAR ATAOL BEHRAMOĞLU: MEDYA AHLAKI ÖN PLANA ÇIKARILMALI

.tg
c.
or

“Medyanın enformasyon zehirlenmesine engel olmak için medya ahlakının öne çıkarılması gerekir. İnsanları eğitici, duygusal değerlerini yüceltici bir gazetecilik olmak
gerekir. Demokrasi bir toplumdaki çeşitli sosyal tabakaların bir mücadele içinde belirli
bir denge içinde durmasıdır. Bir süreçtir. Türkiye bu süreçte çok geridedir. Medyayı bundan bağımsız olarak düşünemeyiz. Kimi medya çok kolay satılabiliyor. Mücadele eden
gazeteler kahraman gazetelerdir.”

CNN TÜRK MUHABİRİ GÖKSEL GÖKSU: GAZETECİLERE MOBBİNG UYGULANIYOR

w

“Gazeteciliğin zor yapıldığı dönemlerden geçiliyor. Özellikle bu dönemde kadın gazetecilere uygulanan psikolojik şiddetin
(mobbing) etkisinin arttığını düşünüyorum.
Kadınların işyerinde ayrımcılık, taciz ve
mobbing uğramaları önlenmeli. Mobbingin
bir faturası olduğunu düşünüyorum ama şu
an önümüze gelmiyor. Kadın çalışan sayısının artışına önem ve öncelik verilmeli. Eşit
işe eşit ücret ilkesi uygulanmalı. Yönetim
kademelerinde kadınlara yer açılmalı. Diğer
taraftan sosyal medya nefes aldığımız bir mecra olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada sizler de gazetecisiniz. Sosyal medya, okuduğumuz işittiğimiz medyanın önüne
geçti.”

w
w

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ EROL ÖNDEROĞLU:
GAZETECİLERİN CESARETİ KIRILIYOR

“İlk araştırmam Metin Göktepe’nin ölümüydü. Türkiye Metin Göktepe cinayetinden
sonra basın özgürlüğü konusunda gündemden düşmeyen bir ülke oldu. Uluslararası Sınır
Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2012 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması’nda Türkiye’ye 179 ülke içerisinde 154. Sırada yer verdi. Bu sıralamaya etki eden en
önemli etkenlerden birkaçı, gerek yazılı gerekse yazılı olmayan sansür mekanizmalarının
tüm canlılığı koruması, yazı işlerinde gazetecilerin diken üstünde çalışmalarıdır.”

EVRENSEL GAZETESİ YAYIN YÖNETMENİ POLAT:ISRARCI GAZETECİLİK GÜÇLENDİ
“Günümüzde Türkiye’de gerçek konusunda ısrarcı gazetecilik geleneğinin daha da
güçlendiğini düşünüyorum. Gezi Süreci’nde Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine
göre 59 gazeteci işten çıkarıldı ya da ayrılmak zorunda bırakıldı. Gerçekleri yazmalarına,
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yayınlamalarına izin verilmeyen gazeteciler işi bıraktılar. Bu gazeteciliğin, gerçekleri yazmanın ısrarı olduğunun da göstergesi olduğunu düşünüyorum.”

32. GÜN PROGRAMI YAYIN YÖNETMENİ HİLMİ HACALOĞLU:
GAZETECİLER VARDIR, VAROLACAKTIR

g.
tr

“Gazetecilerin umutsuz olma gibi bir lüksü yok. Biz her zaman umutlu olmalıyız, her
zaman çatlaklardan sızmalıyız. Gazeteciler bugün çok ciddi baskıyla karşı karşıyalar.
Bugün Türkiye’de büyük bir baskı, sansür var. Hepsinden daha önemlisi oto sansür var.”

APOYEVMATİNİ YAYIN YÖNETMENİ MİHAİL VASİLİADİS: ELLERİMİZ TEMİZ Mİ?

.tg
c.
or

“Gazeteci olmak ve gazeteci olduğu için ölmek ya da öldürülmek, kaderin içinde başa
gelir. Önemli olan o ölme ya da öldürülme anında ellerimizin temiz olmasıdır. Kalemimizden ileride nefret söylemi olarak nitelendirilebilecek olan bir tek harf düşmemiş olsun…
Artık gazeteler halka haber götürmek yerine patronlarına devlet ihalesi götürüyor.”

CUMHURİYET VAKFI BAŞKANI ORHAN ERİNÇ: İNANMAMIZ GEREKİYOR

“12 Mart Öncesine kadar 10 Ocaklar, gazeteciler bayramı olarak kutlanırdı, artık bayram olma vasfını kaybettiği için Çalışan Gazeteciler Günü’ne dönüştü. 24 Temmuzlar
da basın bayramı olarak kutlanırdı; o da aynı yıllardan sonra Geleneksel Gazeteciler Günü
olarak anılmaya başlandı. Geriye gidişinde en önemli tepkiler gazeteciler ve onların meslek kuruluşları tarafından gündeme getirildi. Hepimizin ortak inancı umutsuzluğa kapılmamak bu zorlukları aşacağımıza inanmaktan geçiyor.”

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI ŞÜKRAN SONER:
GAZETECİLİĞE DEĞİL TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPILDI

w
w

w

“Yıllar önce Biz Babıali’den İkitelli’ye göç ettik. Bir başka ülkede gazetecileri halkın
dışına atmadılar. Gazeteciler haberin içindeydiler, insanların olduğu yerdeydiler. Gazetecileri sürgün gibi uzak, araçlarla gidilen bir yere göndermek, telefon gazeteciliğine çevirmek, gazeteciliği bitirmekti. Gazetecilik ruhunu bitirmekti… Biz bu süreci yaşarken
neden yapıldığını anlayamadık. Türkiye, basın yolundaki yatırımlarla büyümeyi seçti. Biz
ofsete batı medyasından önce geçtik. Teknolojiye yatırım yapıldı, insana yapılmadı.Teknolojiye karşı mı olacağız tabii ki hayır; ama insana yatırımdan vazgeçip ofsete geçtiğimizde Türkiye, demokrasisi olan ülkeleri promosyonla kirlenmeyi satan ülke oldu. Çok
daha önce kirlendik, çok daha önce kirlettik.

TGS BAŞKANI UĞUR GÜÇ: GAZETECİLERİN YÜZDE 1'İ SENDİKALI

“Gazetecilikte örgütlü olmanın önemi çok büyük. Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC)
2013 Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’na göre 86 gazeteci, yazar ve dağıtımcı
cezaevlerinde, en az 36 gazeteci saldırıya uğradı, en az 150 gazeteci işkence, kötü muaengellendi. En az 73 gazeteci işten çıkarıldı. Günümüzde sendikalı çalışan gazeteci oranı
yüzde 1’dir. Gelin sendikamıza destek çıkalım, örgütlü olalım.”
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Gazetecinin gezi tanıklığı tartışıldı
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Türkiye’nin en büyük gazetecilik meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Ayrıntı
Yayınları’nın birlikte düzenlediği “Sokağın Şenlikli Muhalefeti: Gezi ve Demokrasi” başlıklı toplantı, TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı

Gazeteciler, akademisyenler ve politikacılar, Gezi Direnişi’ni masaya yatırdı. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Ayrıntı Yayınları’nın birlikte düzenlediği “Sokağın Şenlikli
Muhalefeti: Gezi ve Demokrasi” başlıklı panel, TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.

.tg
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or

Panele;TGC Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter
Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi Dalyancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı. Panelin açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Ayrıntı Yayınları’ndan İlbay Kahraman, Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Kemal İnan yaptı.

BAŞKAN OLCAYTO: GEZİ’DE ÇOK SAYIDA MESLEKTAŞIMIZ YARALANDI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

w
w

w

“Gezi, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal tarihinde önemli köşe taşlarından biri. Gezi’de
çok önemli gelişmeler yaşandı. Gezi’de ‘sessiz, bir işe yaramaz’ denilen gençlerine kendine nasıl sahip çıktığını, çarpık yapılaşmaya nasıl itiraz ettiğini, doğayı, canlıyı nasıl sahiplendiğini birlikte gördük. Gezi’de devletin tahammülsüzlüğünü de gördük. Demokrasi
tahammül sürecidir. Devletimizin büyükleri özellikle iktidar, Türkiye’de ne yazık ki yeni
demokrasinin olduğunu ileri sürüyor. Türkiye’de faşizm en ağır uygulamalarını insanlara
meslek odalarına gazetecilere uygulamaktan çekinmiyor. Nitekim Gezi’de gazeteci arkadaşlarımız güç koşullar yaşadı. Meslektaşlarımız görevlerini yerlerine getiriyorlardı
ama ana akım medyada Gezi haberleri özellikle ilk iki günde yer almadı. Bunun ceremesini foto muhabiri ve muhabir arkadaşlar çekti. İnsanlar, muhabirlere yüklendi. Olayın
boyutu büyüdükçe, Gezi’nin önemi anlaşılmaya başlandı.”
Ayrıntı Yayınları’ndan İlbay Kahraman ise konuşmasında Gezi Direnişi’nin nasıl başladığından ülke geneline yayılması sürecini anlattı. Kahraman, “Gezi’de insanlar ağaçların, canlıların haklarını savundular. Ve tabii ki bunların arasında insanların haklarını
savundular. Gezi, eşitlik kavramının temel bir özetiydi” diye konuştu.

GEZİ YENİ BİR DİL YARATTI

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Kemal İnan, “Gezi, asla yan yana gelmeyecek denilen insanları yan yana getirdi. Gezi, yeni bir dil yarattı. Sadece muhalefet değil,
kurma anlamında da yeni bir dil yarattı. Herkes Gezi’de kendine bir yer buldu.”
Açılış konuşmalarının ardından kısa bir film gösterimi sunuldu. Seminer, basın, po145
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litikacı ve akademisyenlerin oturumu olmak üzere 3 başlık altında yapıldı.
Gazeteci soru sorabilmeli
“Gazetecinin Gezi Tanıklığı” başlıklı basın oturumunun moderatörlüğünü TGC Genel
Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Genel Sekreter Güneş, şunları söyledi:

.tg
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or
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“Gezide gazeteciler çok zor günler yaşadı. Halkın haber alma hakkı için görev yaparken polis şiddetine uğradılar. Haberlerini gazeteler, televizyonlar yayınlamadı. Medya
Gezi’yi görmezden gelince haber yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlara halkın öfkesi yansıdı. Biz TGC olarak İstanbul Valiliği’ne 100’ü aşkın gazeteciyi yaralayan
güvenlik güçleriyle ilgili başvuruda bulunduk. Vali ile görüştük. Ancak birçok gazeteci
kurumundan yeterli desteği göremediği için polisle ilgili ifade vermekten kaçındı. Medya
kuruluşları halk için çalışıyorlarsa gazetecilere daha fazla sahip çıkmak zorundalar. Biz
de örgütlenmeye önem vermeliyiz. Sendikalaşma oranı Türkiye’de yüzde 1. Bu ülkede
demokrasi varsa gazeteci soru sorabilmeli, soru sorarken ‘İssiz kalır mıyım?’ korkusu yaşamamalı.”

GEZİ OLAYLARINI İZLEYEN GAZETECİLER NE DEDİLER?

Gazetecilerin Gezi Tanıklığı oturumuna katılan gazeteciler ise şu görüşleri dinleyenlerle paylaştı:

EDİTÖRYEL BAĞIMSIZLIĞI KONUŞMAYA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR

Bianet muhabiri BirGün gazetesi yazarı Ayça Söylemez: Gezi Direnişi’nde halk iki kurumla yüzleşti. Polis ve medyanın gördüğü yüzünden hoşnut olmadı. İnsanlar sokaklara
çıktığında televizyonların bunları yazmamasına kızdılar. Polis şiddeti, sadece tek bir bireye yönelik değildi; bütün halka yönelikti. .

w

GAZETECİLİK AÇISINDAN DA ÖNEMLİ DERSLER VERDİ

w
w

Milliyet Gazetesi muhabiri Bünyamin Aygün: Suriye’de esir tutulduğum süreçteki
bana destekleriniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Meslek örgütlerinin, meslektaşlarımızın önemini orada bir kez daha anladım. Gezi’de bir dayanışma örneği sergilendi. Gezi olayları, umarım Türkiye açısından gazetecilik mesleği açısından bize önemli
dersler verir. Umarım Türkiye dünya demokrasi sıralamasında hak ettiği yere gelir.

BİR LABORATUVARDAYDIK

Radikal Gazetesi’den Pınar Öğünç: Gezi Direnişi’nde aslında bir laboratuvardaydık.
Bu laboratuvar, hem Türkiye’nin siyasi geçmişlerine dair ipuçları veriyordu hem de insanlığa dair bilgi veriyordu. O dayanışma duygusu, insan egosuna dair bildiğim şeyleri
gözden geçirmeme neden oldu. Biz orada paranın kullanılmadığı bir toplumun parçasında yaşadık. Başka bir yaşam biçimin olabileceğine tanıklık ettik. Neden bugün Gezi’yi
konuşuyoruz derseniz, çünkü o görünür olduğumuz günleri özlüyoruz. Oradaki kitlesel
hallerimizi özlüyoruz.
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GEZİ HABERCİLİĞİN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu: Gezi, haberciliğin nasıl yapılması gerektiğini gösteren bir zaman dilimiydi. Gezi, aynı zamanda sokakta,
gazetecilerin çalışma ortamını, ihlallerin nasıl geliştiğini görmemizi sağlayan bir aynaydı.
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32. Gün Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu: Gezi Parkı olaylarında medya nasıl bir
sınav verdi? Bence kötü bir sınav vermedi. Çatlardan sızmayı becerdi gazeteciler. Görünür
kıldık. Tüm medya olayları olabildiğince aktarmaya başladı. Merkez medyada çalışan çok
sayıda gazeteci, merkez medyadan ayrıldı. Gezi Parkı süreci bunun nasıl bir şey olduğunu,
nasıl yapılmasını gerektiğini görünür kıldı. Gazetecilere ne kadar eleştiri yapılsa da bizler
halka gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz. Ben umutluyum.

SADECE GAZETECİLERİN DEĞİL HALKIN ÖZGÜR OLMASI ŞART

.tg
c.
or

Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz: Gezi Parkı olaylarında bütün sokak duvarları
manşete çevrildi. Twetter da manşetler atıldı. 8 milyon kişi twittere katıldı. Halk Habertürk
ve NTV’nin önüne gitti. ‘Eğer siz yok sayarsanız biz kendimiz var ederiz ’ dediler. Gazeteler
ve televizyonlar inkar ettikleri süreci görmek zorunda kaldılar. Gazeteciler sadece Gezi
olaylarında dövülmedi ki? Toplumda dövülüyoruz. Patron şiddeti var. Mahkemelerde dövülüyor, bütün toplumla birlikte dövülüyoruz.

ÖRGÜTLENME ŞART

Haber-Sen Şube Başkanı Engin Başçı: Gezi’de hiçbir araya gelmeyecek kitleler bir araya
geldi. Dayanışma örneğinin sergilendiği bir atmosferdi. Gazeteciler olarak, olayların üstesinden gelebilmemiz için, gazetecinin özgürce habere ulaşabilmesinin tek teminatı örgütlü olmaktır. Mesleğimiz medya-siyaset – sermaye üçgenin arasında geriye gitmeye
başladı. Medya halktan korkar hale geldi. Gezi’de logosuz çalışmak zorunda kaldı gazeteciler.

w

GEZİ'NİN ALGILARIMIZI DEĞİŞTİRDİĞİ DOĞRUDUR

w
w

Gazetemiz Dış Haberler muhabiri M.Kemal Erdemol: “Gezi parkının bir öncesi var.
'Gelişi belli değildi' tespitlerine katılmıyorum çünkü bu ülkede Gezi'den önce HES direnişleri, öğrenci eylemleri vardı. Medyamız Gezi parkı olayları yaşanıncaya kadar bu itiraz
hareketlerine gereğince yer vermediğinden öncesi olduğunu düşünmüyor. Gezi Parkı’nın
AKP’nin toplumun büyük kesimini zedeleyen politikalarından zarar görenlerin ortak platformu olduğu doğrudur. Fakat bu direniş bir süre sonra sadece emekçilerin ve merkez dışı
kalmış unsurların eylemine dönüşmüştür. Gezi direnişinin algılarımızı değiştirdiği doğrudur.”

İNSANLARIN GEZİ’YE NEDEN GELDİĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞTIK

Evrensel Gazetesi muhabiri Eda Yıldırım: Gezi olayları benim haberciliğimin gelişmesi
açısından önemli bir deneyim oldu. Yaptığımız haberlerle orada yaşananları aktarmaya
çalıştık. Halkın her kesiminden her farklı görüşten insanların Gezi’ye neden geldiğini aktarmak için haber yaptık.
147
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24.02.2014

TGC Akademi Karikatür Atölyesi sertifika töreni yapıldı

Geleceğin çizerleri sertifikalarını aldı

.tg
c.
or

İstanbul-Türkiye’nin en büyük
gazetecilik meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Akademi tarafından geleceğin çizerlerini yetiştirmeyi amaçlayan “Haydi
Karikatür Çizelim” başlıklı karikatür
atölyesi sertifika töreniyle sona erdi.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği “Haydi Karikatür Çizelim” başlıklı
Karikatür Atölyesi’ne devam eden 24 gence üç ayın sonunda ustaların katıldığı bir törenle sertifikaları verildi.

w

7 Aralık’ta başlayan ve 3 ay süren
atölyenin koordinatörlüğünü TGC
Yönetim Kurulu üyesi ve karikatürist
Kamil Masaracı üstlendi. Karikatürün ustaları Ercan Akyol, Latif Demirci, Musa Kart ve
Semih Poroy, atölye çalışması kapsamında karikatürün inceliklerini, çizim tekniklerini
gençlere öğretti. Yoğun ilgi gören atölye çalışmasının sonunda gençlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Çemberlitaş’ta bulunan TGC Basın Müzesi’nde düzenlenen törene; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, TGC Başkan
Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Yönetim Kurulu üyesi
ve karikatürist Kamil Masaracı, çizerler Musa Kart ve Ercan Akyol’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Törenin sunuculuğunu üstlenen TGC Genel Sekteri Sibel Güneş şunları söyledi:

w
w

“TGC Karikatür dünyasının en önemli isimlerini sizlerle buluşturdu. Karikatürün bu
değerli ustaları, gazetelerde görev yapıyor. Gazeteciler yazdıkları, karikatüristler de çizdikleri nedeniyle yargılanıyorlar. Yeterince hoşgörü olmayan bir ülkede yaşamanın sıkıntılarını yaşıyor.”

KAMİL MASARACI: BOL BOL ÇİZİN

TGC Yönetim Kurulu üyesi ve karikatürist Kamil Masaracı törende yaptığı konuşmada “Geleceğin ünlü karikatüristleri hepinizi selamlıyorum. Hepinizin yolu açık olsun.
Çizginiz de keyfiniz de bol olsun” diyerek gençlerin çizmeye devam etmelerini istedi.

148
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01.03.2014

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazete ve ajans temsilcilerini bir araya getirdi

Günümüz Koşullarında Gazetecilik masaya yatırıldı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği “Günümüz Koşullarında Gazetecilik”
başlıklı toplantı Taksim’de The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi.

.tg
c.
or

Türkiye’nin en yaygın gazetecilik meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC),
düzenlediği “Günümüz Koşullarında Gazetecilik” başlıklı toplantıda gazetelerin genel
yayın yönetmenleri ve ajans yöneticileri ile bir araya geldi. Taksim The Marmara Oteli’nde düzenlenen toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel
Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu katıldı.

2013’TE TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ

Toplantı, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in “2013’te Türkiye’de Basın Özgürlüğü”
başlıklı sunumuyla başladı. Genel Sekreter Güneş, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, düzenlediği ‘Günümüz Koşullarında Gazetecilik’ başlıklı toplantıyla; karşılıklı görüş alışverişi yapmak, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaparken
yaşanan sorunları ele almak, çözüm önerileri geliştirmek için bir araya gelmek istedik”
dedi.

59 GAZETECİ CEZAEVİNDE

w

2013 yılında gazetecilerin çeşitli hak ihlallerine uğradığını dile getiren Genel Sekreter
Güneş, sunumda, şu önemli noktalara dikkat çekti:

w
w

“Gazetecilerin sadece yüzde 20’si Basın –İş Yasası’yla çalışabiliyor. Diğer meslektaşlarımız bu haklardan mahrum. 2013’te gazetecilerin sadece yüzde 1’i sendikalıydı.
2013’te toplam 186 gazeteci darp edildi. 2013’te 106 gazeteci, yazar ve medya çalışanın
işine son verildi. 37’si de istifaya zorlandı. Toplam 143 gazeteci işsiz kaldı. 2013’te 12
İnternet sitesi, 6 film, 5 Facebook sayfası, 3 gazete, 1 kartpostal, 1 konser, 1 klibin sansür
edilmesi dâhil toplam 31 sansür olayı oldu. 2013’te, “kişilik haklarına saldırı” veya “hakaret” iddiasıyla 8’i gazeteci toplam 11 kişiye 3 yıl 7 ay 7 gün hapis ve 59 bin 700 TL
para cezası verildi. Şu anda Türkiye’de 59 gazeteci cezaevinde. 2013’te de Gazetecileri
Koruma Komitesi, Freedom House, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü başta olmak
üzere tüm gazetecilik meslek örgütleri Türkiye’de basın özgürlüğünün gerilediğini, gazeteciler üzerinde ağır bir baskı olduğunu, en ufak bir muhalefette bile gazetecilerin terör
örgütü üyeliğiyle suçlandığını defalarca raporlarla ortaya koydu.”

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: TÜRKİYE’DE GAZETECİLİK ZOR KOŞULLARDA YAPILIYOR
Açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, şöyle konuştu:
149
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“Gazeteciler yıllardan beri en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İşsiz kalan gazeteciler
var. Cezaevinde yatan gazeteciler var. Onun dışında bir de çok zor koşullarda oto sansüre
karşı gazetecilik yapmaya çalışan meslektaşlarımız var. Her üç şekilde de gazetecilerin
içinde bulunduğu durum çok sıkıntılı. Ne yazık ki; uluslararası ilkeler çerçevesinde Türkiye’de gazetecilik yapılamıyor. Medyada bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşma gazetecilik
mesleğinin etik ilkelere yapılmasını zorlaştırıyor. Biz TGC olarak bu kutuplaşmanın ortadan kalkması, evrensel değerlerde gazetecilik yapabilme noktasında bir araya gelebilmek için gazete ve ajansların yöneticilerini bir araya getirmeyi hedefledik. Bizim 4
bine yakın üyemiz var. Üyelerimizden de böyle bir toplantı yapılması konusunda talepler
aldık.”

.tg
c.
or

TGC BAŞKAN VEKİLİ VAHAP MUNYAR:
MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

TGC Başkan Vekili Vahap Munyar, toplantının moderatörlüğünü üstlendi. Munyar,
toplantının gazetecilik mesleğinin ortak çıkarında buluşmak, etik ilkelerin uygulanmasını,
ortak sorunların çözümüne katkı sağlamak için düzenlendiğini vurguladı. TGC’nin medyanın içinden geçtiği zor dönemde dayanışma konusunda önemli bir çaba gösterdiğini
işaret eden Başkan Vekili Munyar, “Meslektaşlarımızın haklarının takipçisi olmayı sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlükleri’ne meslektaşlarımızın girmesi engellendiğinde bir dava
açarak yürütmeyi durdurduk. Bu gibi gazetecilik mesleğinin yapılmasını engelleyen uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek”
Toplantıya katılan gazete yöneticileri şunları söyledi:

KÜÇÜKKAYA: GAZETECİLİK İÇİN ÇIRPINIYORUZ

Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aykut Küçükkaya:

w
w

w

Şu anda meslektaşlarımızın gazetecilik mesleği için nasıl çırpındığını biliyoruz. İlkesel
kararlarla, patronların gazetelere olan müdahalesinin bir nebze de olsa azalabileceğini
düşünüyoruz. Genel yayın yönetmenlerinin alacağı kararların bunda etkili olacağını düşünüyorum. Gazeteciler şu anda emniyet müdürlüğüne giremiyor. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin verdiği mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Kutuplaşma gazete manşetlerinde var ancak muhabirler arasında olduğunu çok da düşünmüyorum.

SORUNLARI GAZETECİLER TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ

Posta Gazetesi Köşe Yazarı Candaş Tolga Işık: Medyadaki sorunları gazetecilerin tek
başına çözmesini beklemek komik olur. Gazeteciliği bu duruma düşürenlerin sorunları
çözmek için çaba göstermesi gerekiyor. Türkiye’de gazetecilik maşa olarak kullanılmaya
çalışılıyor.

SORUNUN KAYNAĞI TÜRKİYE’DEKİ SİYASAL ORTAM
Sol Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alper Birdal: Türkiye’deki kutuplaşmanın sebebi
gazeteler değil Türkiye’deki siyasi ortamdır. Kanalların başına hükümet komiseri atan150
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ması, televizyonların, gazetelerin Başbakan talimatıyla el değiştirmesi Türkiye açısından
kırılma yaşanmasına neden oluyor ancak hala bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan gazeteler, kanallar var.

ÖNCE GAZETECİ OLMAK ZORUNDAYIZ

g.
tr

Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ümit Aslanbay: Gazetecilik için ortak bir zemin
bulmalıyız. Farklı siyasi noktalardayız demekten önce gazetecilikte ortak zemini yakalamak zorundayız. Önce gazeteciyiz. Gazeteciliğin ortak ilkelerinde uzlaşma sağlamalıyız. Temel olan gazeteciliktir. Bunu unutup gittik, bambaşka noktalara kaydık.
Gazeteciliğin ortak noktalarını, zeminlerini saptayıp yeni bir örgütlenme zemini bulmalıyız.

GAZETECİLER BÜYÜK TOPLANTILARDA SORUNLARINI TARTIŞMALI

.tg
c.
or

Yurt Gazetesi Yayın Direktörü Kerem Çalışkan: Türkiye’de Gazeteciler Cemiyeti 4
bine yakın üyesiyle kitlesel bir örgüttür. Son kale olarak kalmıştır. Önerim, kamuoyu
önünde kitlesel toplantılarla mesleğin sorunlarını tartışmaya açmalıdır.

GAZETECİLİĞİ NASIL KURTARIRIZ DİYE DÜŞÜNMELİYİZ

Bianet Yayın Yönetmeni Haluk Kalafat: Medyayı kurtarmak gazetecilerin işi değil.
Biz gazeteciliği nasıl kurtarabiliriz diye düşünmeliyiz. Patronlar karşısında nasıl güçleneceğine dair çalışmalar yapmalıyız. Bırakın kimin gazeteci olduğuna biz karar verelim.
Sendikalaşmak gerekiyor. Cemiyetin daha güçlenmesi gerekiyor. Bizim örgütlenmemiz
gerekiyor.

HALKA DAYANMAYAN MEDYANIN DA ÖZGÜRLÜĞÜ OLMUYOR

w

Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici: Ana akım medya bugüne kadar
halktan, çoğunculuktan yana olmak yerine gücün yanında, iktidarın yanında olmayı tercih etti. Aynaya bakarak kendi eksiklerimizi görme noktasında sıkıntılarımız var. Halka
dayanmayan medyanın da özgürlüğü de bitmiş oluyor. Gazeteciler, itibar anketinde son
sırada oluyor. TGC, anketler yapıp bunun nedenini araştırmalı ve tartıştırmalıdır.

w
w

MEDYADA KUTUPLAŞMA VAR

İHA Genel Müdürü İsmail Ballı: Biz konuşarak bu sorunları aşmalıyız. Bugün medyaya
baktığımız zaman kutuplaşma var. Kutuplaşma başka ülkelerde de var. Bugün Türkiye’de
bizim ihtiyacımız olan tek şey böyle evrensel ilkelere uygun gazetecilik yapmak. Habercilik bugün bulanık suda yapılıyor. TGC, objektif kriterlerle gazeteciliğin yapılması konusunda daha fazla rol üstlenmeli.

MEDYA YÖNETİCİLERİ KENDİ KURUMUNDA BASIN İŞ YASASI’NIN UYGULANMASINI SAĞLAMALI

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: TGC’nin düzenlediği bu toplantının, gazetecilik mesleğiyle ilgili sorunların çözümü için iyi bir platform olacağını düşünüyorum. Buradan başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Basın kartı sahibi çok az
sayıda meslektaşımız var. Herkes kendi kurumunda gazetecileri Basın –İş Kanunu’na göre
çalıştırmak için çaba göstermeli. Her iktidar döneminde medyaya baskılar olmuştur. Biz
151
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gazeteci olarak ideolojik noktadan değil, gazetecilik noktasında bakarak sorunlara yaklaşırsak ortak bir zemin oluşturabiliriz.

MEDYA TUTUKLU GAZETECİLERE SAHİP ÇIKMALI

GAZETECİLER DE MAL BİLDİRİMİ YAPMALI

g.
tr

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: TGC’nin düzenlediği bu toplantı çok önemli bir zamanda yapılıyor. TGC ve TGS’nin GÖP’ün kurulmasında çok
önemli katkıları oldu. Meslek örgütleri son 5 yıldır özellikle tutuklu gazeteciler konusunda ve yargılanan gazeteciler konusunda önemli bir rol oynadı.

.tg
c.
or

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel:Türkiye’de kasetlerle,
telefonlarla, medya şekillendirilmeye çalışılıyor. Türkiye’deki siyasi iktidarın medyaya
yönelik baskısına karşı tavır almadığımız takdirde kamuya karşı olan görevimizi yapamıyoruz. Cemiyete ben medya için bir yalan tespit komisyonu kurmasını öneriyorum.

MEDYADA ORTAK AKIL ŞEKİLLENİYOR

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ: Ben bu toplantıyla Türkiye’de medyada ortak aklın yavaş yavaş şekillenmeye başladığını görüyorum. Objektif
kriterleri, meslek ilkelerini sahiplenmemiz gerekiyor. En basitinden tüm medya temsilcileri yayın organlarında cevap hakkının kullanılmasını sağlamakla yükümlü diye düşünüyorum. Meslek etiğine uygun davranmanın da kişisel sorumluluk gerektirdiğinin altını
çizmek gerekiyor.

GAZETECİLİK YAPMAYANLAR KARİKATÜR MALZEMESİ OLMAYA MAHKUM

w
w

w

Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce: Patronların gazeteye müdahalesi yok
demek gerçekten doğru değil. Bugün birçok gazetenin genel yayın yönetmeni CEO haline gelerek patron çıkarlarını korur, sansür mekanizmaları haline dönüştüler. İktidarlar
değişir, düzen değişir ve gerçek anlamda gazetecilik yapmayanlar karikatür malzemesi
haline gelir. Gazetecilik yapmayanlar karikatür malzemesi haline gelmeye mahkum.
Sorun medyanın sahiplik yapısıyla yakından ilgilidir. Medyada sendikalaşma teşvik edilmelidir.
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15.10.2014

TGC Başkanı Olcayto: Gazeteciler hedef gösteriliyor

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), medyanın siyaset ile ilişkisinin değerlendirildiği bir
toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, gazetecilerin tehdit
edilmesinin, hedef göstermesinin ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

.tg
c.
or

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), düzenlendiği Medya –Siyaset İlişkileri başlıklı bir toplantıda, Türkiye’deki ve dünyadaki medya,
siyaset ve sermaye ilişkisini ele aldı. Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, TGC
Başkanı Turgay Olcayto, TGC önceki Başkanı Orhan Erinç, TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in de aralarında bulunduğu çok
sayıda davetli katıldı.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLER BÖLÜNDÜ

Toplantının açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto
şöyle konuştu:
“Medya için söylenecek çok şey var. ‘İçi bizi, dışı sizi yakar’ demek belki de doğru. İçi
bizi yakıyor; çünkü gazeteciler olarak; bir bütünlük sağlayamıyoruz. Ne yazık ki son derece sert bir şekilde bölünmüş durumdayız. Birbirimizi sevmiyoruz, birbirimizi zaman
zaman hedef gösteriyoruz. O kadar hedef gösteriyoruz ki, bu konuda tehdit alan arkadaşlarımız var. Bu da elbette meslek örgütü olarak bizi çok üzüyor.

w

Bunun dışında geçen sene, siyasi baskılarla çok zorlandığımız bir yıl geçirdik. Bu sene
hiç değilse ‘cezaevindeki arkadaşlarımız dışarıda’ diye kendimizi biraz daha rahat hissediyoruz; ama sansür özellikle de oto sansür hâlâ devam ediyor. Ana akım medyada haber
gizleme, halkın gerçekleri öğrenme hakkına sansür koyma girişimleri hızla devam ediyor.
‘Basın özgürlüğünde bizi niye son sıralarda gösteriyorlar?’ diye iktidardan kızanlar var.

TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYAN ÜLKE İLAN EDİLDİ

w
w

Basın özgürlüğünü eğer evrensel ölçütlerde ele alırsak; halkın gerçekleri öğrenmek,
doğruları bilmek hakkıdır. Bu hak, halktan gizleniyorsa o zaman o ülkede basın özgürlüğü
yok demektir. Uluslararası örgütler yaptıkları son açıklamalarda, ‘Türkiye’yi basın özgürlüğü olmayan ülke’ olarak ilan ettiler. Bu da ayrıca bütün ülke için üzücü diye düşünüyorum.”

MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİNDEKİ SORUNLAR

TGC Önceki Başkanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı
Orhan Erinç’in moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda, eski büyükelçi ve yazar Onur
Öymen "Bir Propaganda Silahı Olarak Basın"; Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen
"Siyaset Kıskacında Medya" başlıklı konuşma yaptı.
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ORHAN ERİNÇ: GAZETECİLİK TİCARET, SİYASET VE TARİKATTAN SONRA GELİYOR
TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, toplantıda “Türkiye’de özeleştiri yapan tek meslek,
gazetecilik olarak görünüyor” diyerek konuşmasını söyle sürdürdü:

g.
tr

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de kurulduğundan bu yana mutlaka bu konuda çalışmalar yürütüyor. Bu toplantıda da, medya ve siyaset ilişkisi irdeleniyor. Ben kendimi
‘hem şanslı hem şansız kuşaktan’ diye değerlendiriyorum. Çünkü ben gazeteciliğe başladığımda gazetecilikte birinci sırada meslek ilkeleri yer alıyordu. Gazeteciliğin siyasetle
sadece köşe yazılarında yapıldığı, haber değeri olan her haberin gazetede yer aldığı bir
süreçte çalıştık. Ama bugün gazetecilik; önce ticaret, sonra siyaset sonra da tarikat olarak
da bakarsak, 4. sıraya düşmüş durumda.

ONUR ÖYMEN: DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER GÜÇLENDİRİLMELİ

.tg
c.
or

Eski büyükelçi ve yazar Onur Öymen, konuşmasında şu konulara dikkat çekti:

“Oklahoma Üniversitesi'nde, 2007 yılında 35 ülkede 93 gazeteci ve 56 ülkedeki 310
kamuoyu şirketi çalışanıyla kapsamlı bir anket yapılmıştı. Paralı bir reklam karşılığında
haber değeri olmayan hususların haber gibi yayınlanıp yayınlanmadığını soruyorlar. Bu
soruya, ‘sık sık ve her zaman’ diye yanıt verenlerin oranı yüzde 26. Bunlardan yüzde 21’i
televizyonlarda da bunun yapıldığını söylemiş. Haber kaynaklarının medyaların haberleri
değerlendirmesini etkileyecek mali baskı yapıp yapmadıkları sorusuna cevap verenlerden
yüzde 28’i ‘sık sık veya her zaman’ diyor. Aynı soru ulusal televizyonlar için sorulduğunda
cevaplar çok farklı değil. Yüzde 60’ın cevabı ‘evet’ şeklinde yanıt veriyor.”

ALİ SİRMEN: MEDYA, MEDYANIN KURDU OLDU

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ali Sirmen, işten çıkarılan gazetecilere karşı okuyucuların
tepkisiz kaldığını örneklerle anlattı.

w
w

w

“Patron gazeteciyi işten attığı zaman basın özgürlüğünün asıl sahibi olan halk gazeteciye sahip çıkıp ‘Sen ne yapıyorsun arkadaş? Benim özgürlüğümü engelliyorsun’ demeleri gerekirdi. Dediler mi? Bildiğim kadarıyla bu arkadaşları çıkaran gazete aynı şekilde,
aynı tirajla, aynı verimlilikle yoluna devam etmektedir” diyen Ali Sirmen, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“İşin vahim yanı ise; ‘medya, medyanın kurdu’ olmaya başladı. Medya kuruluşları
birbirlerini hedef göstermeye başladılar. Maalesef korkarım ki yepyeni bir baskı yöntemiyle daha karşı karşıyayız. Bu baskı yöntemi, siyasi iktidarın başka bir aracı ile yürüteceği
baskı yöntemidir. Bu da kamuoyu baskısı, mahalle baskı dediğimiz baskı ile belirli konuları
gündeme getirdiğiniz zaman belirli yayın organları tarafından hedef gösteriliyorsunuz.”
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25.11.2014

TGC yakın tarihte medya-siyaset ilişkisini ele alındı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), medyanın siyaset ile ilişkisinin değerlendirildiği bir
toplantı düzenledi. Toplantıda basının bugün Demokrat Parti döneminden daha ağır bir iktidar baskısı altında olduğuna dikkat çekildi. DP döneminde gazetecilerin yargılama bitmeden tutuklanmadığı ve medya kuruluşlarına kapanmalarına neden olabilecek ağır vergi
cezalarının verilmediği hatırlatıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), düzenlendiği “Yakın Tarihimizde Medya Siyaset
İlişkileri” başlıklı bir toplantıda, Türkiye’deki ve dünyadaki medya, siyaset ve sermaye ilişkisini ele aldı. d

.tg
c.
or

TURGAY OLCAYTO: MEDYA SİYASET İLİŞKİSİ SORUNLU

Basın Müzesi’nde düzenlenen toplantıda TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Medya siyaset
ilişkisi Türkiye’nin gündemini geçmişte de bugün de fazlasıyla meşgul etti. Medya siyaset
ilişkisi Türkiye gibi bir ülke hep sorunlu gelişti. Basın özgürlüğünün olmadığı gazetecilere
baskı uygulanan bir ülkede bu konular her zaman konuşulacak. Bugünkü panelde Babıali’nin
kaldırımlarını uzun süre çiğnemiş, her türlü çilesini çekmiş, anılarını biriktirmiş 3 meslektaşım bulunuyor. Türk basınına çok önemli katkıları var” diyerek açılış konuşmasını yaptı.
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’nın moderatörlük yaptığı toplantıda
gazeteci yazar Altan Öymen ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı
Orhan Erinç konuşmacı olarak yer aldı.

ALTAN ÖYMEN: GAZETECİLER YARGILAMA BİTMEDEN TUTUKLANMAZDI

w

Gazeteci yazar Altan Öymen,Demokrat Parti döneminde basına uygulanan ağır baskılardan örnekler vererek başladığı konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

w
w

“Demokrat Parti döneminde de gazeteciler yargılanırdı. Ancak yargılama bitmeden
gazetecilerin tutuklanması söz konusu değildi. Demokrat Parti döneminde bugünkü gibi
medya kuruluşlarını batırabilecek ağır cezalar uygulanmazdı. Türkiye’de hem demokrasi
hem de basın özgürlüğü açısından ağır sorunlar yaşadık. Tecrübemiz çok ama bu tecrübelerden yararlanılmıyor. Hatalar tekrarlanıyor”

ORHAN ERİNÇ: İKTİDARLAR HEP ÖVÜLMEK İSTER

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı ve yazarı Orhan Erinç “iktidarların bildik bileli hep
övülmek istediklerini” belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Demokrat Parti döneminde besleme basın vardı. Seka’dan alınan kağıtlar iktidara yakın
kuruluşlara verilirdi. Muhalif basına verilmesinde zorluk yaratılırdı. Kamu reklamları iktidara
muhalif basına verilmezdi. 1960 sonrasında ilanların dağıtımını dengelemek ve hakkaniyet
sağlamak için Basın İlan Kurumu kuruldu. Tüm çabalara rağmen resmi ilan dağıtımını etkileyemediler. Şu anda resmi reklamları iktidar eliyle dağıtılıyor.”
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18.03.2015

TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu toplandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
yaptığı tüzük değişikliğinin ardından
işlevini yeniden oluşturduğu Meslek
İlkelerini İzleme Komisyonu’nu topladı.

g.
tr

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre etik sorunlarla ilgili TGC'ye
yapılacak başvuruların takibini yapacak. Kararlar medya ile paylaşılacak.

.tg
c.
or

Komisyon TGC Önceki Başkanı
Orhan Erinç, TGC Hukuk Danışmanı
Gökhan Küçük, Radikal Gazetesi Yazarı Altan Öymen, Hürriyet Gazetesi
Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölüm
Başkan Mehmet Sağnak, Vatan Gazetesi Yazarı Okay Gönensin, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Cankaya, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner,
gazeteci Ferai Tınç ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Erkan Oyal’dan oluştu.

16 Mart Pazartesi günü yapılan ilk toplantıda Komisyon Başkanlığına Radikal Gazetesi
Yazarı Altan Öymen, Komisyon Sekreterliğine Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma
Akçura seçildi.

w
w

w

Komisyon Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre etik sorunlarla
ilgili TGC’ye yapılacak başvuruların takibini yapacak. Komisyon kararları medya ile paylaşılacak.
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24.04.2015

TGC’den Şenes Erzik ve Ali Öz’e şükran plaketi

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Geleneksel Ay Sonu Yemeği”nde TGC’nin Onursal
Üyesi Şenes Erzik ve TGC Üyesi Ali Öz’e düzenlenen törenle şükran plaketleri takdim
edildi.

.tg
c.
or

TGC üyeleri, “Geleneksel Ay Sonu Yemeği”nde bir
araya geldi. TGC Restoranı’nda düzenlenen törene;
TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve
Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Toprak
ve İhsan Yılmaz, Onursal Üyeler Şenes Erzik ve Prof. Dr.
Turgay Atasü’nün de aralarında bulunduğu çok sayıda
gazeteci katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Onursal Üyesi
Şenes Erzik’e plaketini TGC Başkanı Turgay Olcayto takdim etti. Şenes Erzik, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür etti. Erzik, “Aşağı yukarı 40 yıllık bir serüvenin noktalanması günlerini yaşıyorum. Güzel bir ekip olduk. Prof. Dr. Turgay Atasü, benim büyüğüm
olduğu için ağabeyim sayılır. Turgay hoca da dahil olmak üzere böyle altın kalpli ve ülkesine hizmet etmekten başka bir şey düşünmeyen insanlarla çalıştım” dedi.

w
w

w

Türkiye’nin bugünkü durumu hakkında ise Erzik, şunları söyledi: “Üzgünüm, çok keyifli değilim. Sizlerin de bildiği gibi ülkemiz çok keyifli bir durumda değil. Ülkemiz çok
keyifli bir durumda olmayınca bizler de görevini yapmış olmakla birlikte ‘tam yapamamışız’ dediğimiz zamanlar yaşıyoruz. Üzgünüm çünkü bizden sonraki gençlere bizim yaptıklarımızı anlatabilmemiz için 5 cilt kitap da yazsak mümkün değil. Onlar yaşamadıkça,
onlar görmedikçe bizlerin yaptıklarını da anımsamaları, düşünmeleri, daha ileriye götürmeleri mümkün değil. İnşallah bu söylediklerimizin üstesinden gelecek bir gençlik
yetişiyor. O gençler daha iyi günler yaşatırlar ülkemize.”

ÜLKEMİN HİKAYESİNİ ÇEKİYORUM

TGC Üyesi Ali Öz’e şükran plaketini TGS Başkanı Uğur
Güç verdi. Ali Öz, şunları söyledi:
“Benim hikayem hem uzun; hem kısa. Fotoğrafa verdiğim emekte uzun bir süreç var. Fotoğraf hobimdi, benim
işim oldu. 2001’de kendi isteğimle emekli oldum. Basının
bugünkü geldiği noktayı önceden tahmin etmiştim. 12-13
yıldır çok efor harcayarak ülkemin hikayesini çekmeye
devam ediyorum. 35 yıllık ülke tarihi dediğimiz, yaşadığımız süreci anlatan bir fotoğraf
albümü yapmak istiyorum. Gözlerim gördüğü müddetçe, parmaklarım çektiği müddetçe
fotoğrafa devam edeceğim.”
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08.01.2016

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne basın özgürlüğü ihlalleri damga vurdu

TGC Başkanı Olcayto: Basın iktidar ağızlı

g.
tr

TGC ve TGS’nin düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazetecinin Sorunları ve Basın Özgürlüğü
başlıklı toplantıda basının içinde bulunduğu ağır tablo gözler önüne serildi.

.tg
c.
or

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS) ile birlikte Cemiyet’in Burhan
Felek Konferans Salonu’nda 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir
toplantı düzenledi. Toplantının açılışını
yapan TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, 10 Ocak’^ta 1961’de 212 sayılı
basın yasasının yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “10 Ocak 1961, geniş haklar elde ettiğimiz bir gün. O dönemde gazeteciler anlamlı eylemlere imza atmış. Örneğin patronlar 3
gün gazete çıkarmama eylemi yapmış. Sonrasında da sendikanın öncülüğünde çalışanlar
el birliğiyle gazete çıkarmışlar. Şimdi ise dayanışma yok. 2016’ya geldiğimizde yasamızla
elde ettiğimiz hakları kullanma açısından ciddi sorunlar yaşıyoruz” dedi.

TGC BAŞKANI: GERÇEKLER YAZILAMIYOR

Toplantıda ilk sözü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ( TGC) Başkanı Turgay Olcayto aldı.
Olcayto, konuşmasında şunları söyledi:

w
w

w

“Bugüne baktığımızda da iktidar ağızlı bir basın var. Tek parti döneminde Türk Basın
Birliği’nin istemediği gazeteci, gazetecilik yapamazdı. 1946’da demokrasiye adım attığımızda cemiyetler kuruldu. 1961’de 212 yasa çıktı. 212’li yasa; peşin maaş almayı, tazminat almayı, toplu sözleşme yapılması gibi belirli bir takım güvenceler sağladı. 212
sayılı yasa bugün hala çalışan gazetecilerin en büyük güvencesidir. Bugün gazeteciler
arasında büyük bir bölünme var. Dağınıklık var. Ne kadar bölünük olduğumuzu, ne kadar
bizi araçsallaşırdıklarıyla görebiliriz. 5 Sendika var ve sadece yüzde 3,5. 30 meslektaşımız
cezaevinde. Bugün gazeteler küçülüyoruz diyerek gazeteci işten çıkartıyor. Güneydoğu’da gazeteciler mesleklerini yaparken çeşitli güçlüklerle karşılaşıyorlar. Örgüt propagandası yapmak, cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.
Haberler karartılıyor. Haber yasaklanıyor. Haber olarak yazılamayan haberler peşinde
koşuyoruz. 10 Ocak, çok kısa bir süre önce sevinçle bayram olarak kutlanan bir gündü.
Bugün ise 212’nin çok az kullanıldığı, çeşitli şekillerde yok edildiği bir gün yaşanıyor.”

UĞUR GÜÇ: GAZETECİLİK İLERLEMEK YERİNE GERİLEDİ
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç, konuşmasına 20 yıl
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önce öldürülen gazeteci Metin Göktepe’yi anarak başladı. Güç, şunları dile getirdi:

g.
tr

“Metin Göktepe, davası ilden ile dolaşmıştı. Ama gazeteciler meslektaşlarına sahip
çıkarak bu davayı izledi. Dayanışma örneği gösterdiler. 20 yıl önce gösterdiğimiz bu dayanışmayı maalesef bugün hiçbir alanda bulamıyoruz. Bugün toplanma sebebimiz olan
10 Ocak günü, 212’nin yasallaşmasının yıl dönümüdür. Fakat biz 10 Ocak’ı bayram olarak
kutlayacak durumda değiliz. Gazeteciler; işsiz, cezaevinde, baskı altında, bir nevi iktidara
iliştirilmiş bir gazetecilik örneği sergiliyorlar. Buna direnen, karşı çıkan gazeteciler var.
1990 yılında sendikalar yaygın medyadan çıkarıldı. Gazete patronları sendikasız çalışmayı
bir gelenek haline getirdi. Artık gazetelerde şahsi sözleşmeler patronların istediği ve istemediği haberlere göre düzenleniyor.”

YAMAN AKDENİZ: 2015 YILINDA 25 BİNDEN FAZLA SİTEYE ERİŞİM ENGELLENDİ

.tg
c.
or

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medyaya yönelik
engellemelerle ilgili şu bilgileri verdi:
“Türkiye’de bugüne kadar 100 binden fazla siteye erişim engellendi. Erişim engelleme
kararlarının yüzde 92’si TİB tarafından verildi. Sadece 2014 içinde TİB'in 35.000’den
fazla erişim engeli var. 2015 yılındaysa 25.000’den fazla engelleme kararı verilmiş.

w

Ankara Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilmiş 1000’den fazla, İstanbul Sulh Ceza
Hakimlikleri tarafından verilmiş 2000’den fazla erişim engelleme kararı olduğu biliniyor.
Erişim kararlarının 60’dan fazlası T24 ile ilgili, 25’den fazlası Diken.com.tr ile ilgili. 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümeti koruma amacıyla eklenen 8A maddesi siyasi bir
susturucu olarak kullanıldı. Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 53 farklı 8A kararı
verildi. Tüm Kürt haber siteleri ve muhalif sitelere erişim de engellendi. Sonuç olarak
toplamda; 275 web sitesine, 82 haber linkine, 871 Twitter hesabına, 159 tweete, 55 Facebook sayfasına, 109 YouTube videosuna ve 20 diğer içerik olmak üzere 1570 farklı internet adresine erişim engellendi.”

NİYAZİ DALYANCI: ESKİDEN GAZETECİLER ARASINDAKİ DAYANIŞMA DAHA GÜÇLÜYDÜ

w
w

Toplantının moderatörlüğünü yapan TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı
ise 212 sayılı yasanın sağladığı ‘fazla mesaiye günlük yüzde 5 faiz’ uygulamasının patronlara ağır geldiğini ve pratikte bu hakkın yendiğini dile getirdi. Dalyancı, ayrıca plaza
gazeteciliğini eleştirerek, “Bugün baktığımızda durum eskisinden çok farklı. Cağaloğlu’nda gazete kalmadı. Plazalarda kat sistemi başladı. Yukarı kattakiler, patrona yakın
olanlar daha iyi koşullarda çalışırken; alandaki muhabirler ise güvenceden yoksunlar.
Maalesef dün ile bugünü kıyasladığımızda epeyce geriye gitmiş durumdayız.”
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25.01.2016

TGC ve Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği toplantıda öldürülen gazeteciler anıldı

“Öldürülen gazeteci sayısı demokrasi düzeyimizi de belirliyor”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Araştırmacı -Gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülüşünün 23. yılında, Türkiye’de öldürülen 65 gazeteci anıldı. Toplantıda; ölen, öldürülen ve
şu anda tutuklu olan gazetecilerin unutulmadıkları dile getirildi. Konuşmacılar öldürülen gazeteci sayısının demokrasi düzeyimizi de belirlediğine dikkat çektiler.

w

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Üyesi, Araştırmacı-Gazeteci Uğur
Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin
önündeki arabasına yerleştirilen
uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.
1906 yılından bugüne kadar 65
gazeteci öldürüldü. Gazeteciler
Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü
tarih olan 24 Ocak’ta ölümlerden,
tutuklamalardan geriye kalan
meslektaşları olarak onları unutmadıklarını göstermek, özlemle anmak ve mesleğin sorunlarını bir kez daha dile getirmek için bir araya geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve
Bakırköy Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci
Ölmek...” başlıklı panel, 24 Ocak Pazar günü Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Kültür
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, TGC Genel sekreteri Ahmet Özdemir,
Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Engin Köklüçınar, TGC üyesi Şükrü
Disanlı’nın da içinde olduğu 250 gazeteci ve vatandaş katıldı.

w
w

Piyanist Şevki Karayel'in müzik dinletisiyle başlayan panelde, ilk olarak oyuncu Emre
Kınay yaşamını kaybeden gazetecilerin yaşamlarına dair bilgi verdi. Mumcu'nun Abdi
İpekçi'nin ölümünün ardından kaleme aldığı yazısını okudu. Kınay, konuşmasının sonunda "Yiğidim Aslanım" eserini seslendirdi. Ardından açılış konuşmalarına geçildi. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu yaptı.

BAŞKAN OLCAYTO: BELGELERLE TESPİT EDEBİLDİĞİMİZ ÖLDÜRÜLEN 65 GAZETECİ VAR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şöyle konuştu:

“Türkiye’de gazetecilik zor günlerden geçiyor. Özellikle güneydoğuda gazeteciler,
mesleklerini yapmakta çok büyük güçlüklerle karşılaşıyorlar. Birkaç gün önce Diyarbakır’a gittik ve meslektaşlarımızın neler yaşadığını gördük. Diyarbakır saat 17.00’e kadar
nisbeten canlılığını koruyor. Sonraki saatlerde top sesleri başlıyor. Gazeteciler, halka ger160
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çekleri aktarmak, haber kanallarını açık tutabilmek için çaba harcıyorlar. Güçlüklerle
karşılaşıyor ama halka doğruları aktarmak için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Basın
özgürlüğünü ayakta tutmak, düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen bütün koşulları
ortadan kaldırmak için uğraş veren ama bu uğurda bedel ödeyen, canını veren arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, ağabeylerimizi sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bizim Basın Müzesi’nde belgelerle tespit edebildiğimiz 65 arkadaşımızın fotoğrafından oluşan galerimiz
var. Tespit edemediğimiz bunlardan çok daha fazla. Türkiye böyle bir ülke olmalı mı? Bu
utançtan kurtulmanın yolu elbette bütün kurum ve kuruluşları işleyen demokrasiden
geçiyor.”

BÜLENT KERİMOĞLU: AYDINLARI SAĞLIKLARINDA DA ANMALIYIZ

Belediye Başkan Bülent Kerimoğlu, konuşmasında şunları dile getirdi:
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“Türkiye’de gazeteci olmak zor ama muhalif gazeteci olmak çok daha zor. Gazetecileri, grup grup sınıflandırıyorum. Bir grup gazeteci etliye sütlüye dokunmayan; bir diğer
grup vicdanını ve kalemini hükümetlere kiralayan,; bir grup gazeteci, düşüncelerini ve
yaşamını sadece halkına adayan, gericiliğe, ırkçılığa ve bölücülüğe karşı hayatını ortaya
koyanlardır. Bu ülkenin aydınlık yüzü olan gazetecileri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Ülkede insanlar ne yazık ki öldükten sonra anılıyor. Gazetecileri, aydınları sağlıklarında da anmalıyız.”

SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİ DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEYİCİ YAYINDAN KAÇINIR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş konuşmasında şunları söyledi:

w
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“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü savunan bir
meslek örgütü. Üyelerimiz arasında mesleğin en kıdemli ustalarıyla en genç ve heyecanlı
muhabirleri de var. Her siyasi görüşe belli bir mesafede durmayı başarmış bir meslek
örgütü. TGC’nin hazırladığı ve 3 bin gazetecinin imzalandığı Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazetecilik yapılması için çalışıyoruz. Bu bildirge bizim yol
haritamız. Bildirgenin 3. maddesine göre gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları
olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.
Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm
ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. ”

YASEMİN ARPA: UĞUR MUMCU’YU KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ BULUNAMADI

Toplantının sunuculuğunu yapan gazeteci yazar Yasemin Arpa, toplantının açılışında
şöyle konuştu:
“6 Nisan 1909’da Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesinden bugüne 65 meslektaşımızı
kaybettik. Bundan tam 23 yıl önce, 24 Ocak’ta, uğursuz bir Pazar sabahında Uğur Mumcu’yu kaybettik. Metin’siz, Hrant’sız, Onat’sız yıllar… Peki neden gelmiyor öldürmenin,
hapsetmenin, yok etmenin, sindirmenin sonu? Güldal Mumcu, ‘23 yıl boyunca hukuk
mücadelesi yaptık. Olayların açığı çıkması için yılmadan uğraştık. Bir dava açıldı. O da161
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vanın sonunda bazı katiller yakalandı. Fakat Uğur Mumcu’yu öldürenlerin kim olduğuna
dair tam bir sonuca ulaşamadık’ şeklinde yazdı.”

HIFZI TOPUZ: İLK GAZETE ÇIKAR ÇIKMAZ GAZETECİLERE BASKI BAŞLADI
Usta gazeteci –yazar Hıfzı Topuz, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:
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“Gazetecilerin uğradığı baskıların ve gazetecilerin öldürülmelerinin başlangıcı 1909.
Hasan Fehmi’nin vurulduğu tarih. Aslında gazetecilere baskı, ilk gazete çıkar çıkmaz başladı. Bugüne kadar 100’e yakın gazeteci öldürüldü. Sabahattin Ali, Abdi İpekçi, Uğur
Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı. Onların öldürülmesi beni çok üzdü. Babıali’de bunları düşündüğümüzde kara bir bilanço ortaya çıkıyor. Bir ülkede tutuklu gazeteci sayısının fazla
olması ülkede demokrasinin oturmadığı anlamına geliyor. Bir ülkede gazeteci cinayetleri
ve tutuklu gazeteci sayısının yüksek olması karanlıkların, kaba kuvvetin, barbarlıkların,
gericiliğin zaferi ve demokrasinin ayaklar altına alınması anlamına gelir.”

ALTAN ÖYMEN: ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI ÜLKELERİN ÇAĞDAŞLIK SEVİYESİNİ GÖSTERİR
Radikal Gazetesi Yazarı Altan Öymen ise gerçekleri konuşmanın gazetecilerin görevi
olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

w

“Bir memlekette öldürülen gazetecilerin sayısı o ülkenin medeni seviyesini, çağdaşlık
düzeyini gösterir. Ocak ayı bildiğimiz gibi gazetecilerin en fazla öldürüldüğü ay. ‘Yazmasın’ denilince en kestirme yol olarak gazeteciler öldürülüyor. Öldürülen gazeteci sayısı
da ülkelerin çağdaşlık düzeyini gösteriyor. Daha kestirmesi ise tutuklama. Eskiden cezalar kesinleşmeden gazeteciler cezaevine konulmazdı. Şimdi ise ne için tutulduğunuzu
bile bilemiyorsunuz cezaevinde. Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Türk basının çok mümtaz,
değerli isimleriydi. Abdi İpekçi, hem genel yayın müdürlüğü hem de başyazılar yazarak
Milliyet’i en modern gazete haline getirmişti. Hem kendi yazılarını yazardı, hem de yazılacak haberlerde ‘bir hadise olmuş, ama bunu şöyle anlatan da var’ diyerek her iki tarafı
da titizlikle dinlerdi. Gazetecilerin haklarını savunmuştu. Uğur Mumcu ile çok uzun süre
beraber çalıştık. Müthiş bir mizahçıydı. Özdeyişleri var. Onu da terör aldı…”

w
w

AHMET ABAKAY: BASIN TARİHİ CİNAYETLER TARİHİDİR

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı ve GÖP Dönem Sözcüsü Ahmet Abakay, şunları
dile getirdi:
“Basın tarihi, cinayetler tarihidir. Son 13 yıldaki iktidarın uygulamalarıyla medyanın
yüzde 80'i fiilen devletleştirilmiştir, iktidarlaştırılmıştır. İktidar bunun tümünü istiyor,
‘ya benim olursunuz ya sizi yok ederim’ diyor. Gazetecilerden sonra şimdi sıra akademisyenlere geldi. Basın ifade özgürlüğü sıralamasında Türkiye artık Afrika ülkeleriyle birlikte sayılıyor.”

AYDIN ENGİN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YÜREKLİ SAVUNDULAR
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin Uğur Mumcu ile arkadaşlığını anlattığı konuşmasında haberciliğin öneminin altını çizdi:
162
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“Uğur Mumcu, benim arkadaşımdı. O geleceği parlak bir idare hukuku asistanıydı.
Ben de geleceği parlak bir oyun yazarıydım. Ankara’da bodrum katında bekar evinde 2
yılı birlikte geçirdik. Parlak iki kişi, biri oyun yazarı parlak (Aydın Engin), diğeri idare hukuku asistanı parlak (Uğur Mumcu), parlak geleceklerini bir yana bıraktılar aynı gün, aynı
saat, aynı dakikada ve aynı masada profesyonel gazeteci oldular. ‘Neden Uğur Mumcu,
Neden Hrant Dink’ sorusunu soruyorum. Bu sorunun cevabını ben mesleğimizde, habercilikte buluyorum. Gerçekleri ete kemiğe büründürerek, somut delillerle kamuoyuna
duyurdular. Haberciliğin şahını yaptılar. Basın özgürlüğünü yürekli savundular.”

FATİH POLAT: GAZETECİLERE UYGULANAN BASKI DEVAM EDİYOR

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat Evrensel Muhabiri Metin Göktepe cinayetini hatırlatarak şunları dile getirdi:
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“İktidarların gazeteciler karşısındaki tutumu hala devam ediyor. Metin Göktepe genç
bir gazeteciydi. Devlet görevlileri tarafından öldürüldü. Ancak TGC başta olmak üzere
sivil toplum örgütleri bu cinayetin ortaya çıkarılması için uğraştı. Türkiye’de devlet görevlilerinin öldürdüğü bir gazeteci cinayetinden ilk kez devlet görevlileri ceza almış oldu.”

KADRİ GÜRSEL: GAZETECİLİĞİ YOK ETTİLER

Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel, konuşmasına “Uğur Mumcu, yaşasaydı
73 yaşında olacaktı. Öldüğü gün doğan bebek, bugün 23 yaşında” diye başladı ve ekledi:

w

“Uğur Mumcu yaşasaydı, yazmaya devam edecekti. Yanaşma diye tabir edilen gazetecilerden olmayacaktı. Uğur Mumcu, düz bir çizgide yoluna devam edecekti. O bizim
gazetecilikte örnek aldığımız model gazeteci olmaya devam edecekti. Uğur Mumcu'yu
anmanın bugünün Türkiye'sindeki anlam ve öneminin ne olduğu hakkında biraz kafa yorunca şunlar çıkıyor karşıma. Uğur Mumcu'yu anmak gazeteciliği savunmaktır. ”

METİN UCA: HERKESİN GAZETECİLERE SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR

w
w

“Hayatta hiçbir şey çözümsüz değil. Hala direnen, emek sarf eden gazeteciler var.
Bütün güçlüklere karşı mücadele eden insanlar var” diyen Metin Uca ise sözlerine şöyle
devam etti:
“Hayatım boyunca bir şeyi kötü yapmak yerine yapmamayı tercih ettim. 24 Ocak'ta
ülkemizde bir kere yas ilan edildi. O da Suudi Kralı içindi. İşte böyle bir ülkede gazetecilik
yapmak çok zor. Herkesin gazetecilere sahip çıkması gerekiyor.”

MİHAİL VASİLİYADİS: İÇİNDEKİ GAZETECİLİĞİ ÖLDÜREN GAZETECİLER…
Apovyematini Gazetesi Sahibi Mihail Vasiliyadis, konuşmasında şunları belirtti:

“Bugünkü hakimler, hukuk kitaplarından fazla Nasreddin Hoca’nın fıkralarına önem
veriyorlar. Rahmetli hoca, kızını su almaya giderken testiyi kırmadan önce dövermiş.
Onlar da daha böyle suç işlemeden içeri alıyorlar. Günümüzde gazeteci olmak hiç de
zor değil. Ama gazeteci olarak ölmek herkesin harcı değil. Korkarım pek çok gazetecilik
163
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yapmak isteyen kişi, ölmeden çok çok evvel içindeki gazeteciliği öldürmeyi yeğliyor.”

NEDİM ŞENER: HALKIN YÜZDE 75’İ MEDYAYA GÜVENMİYOR
Posta gazetesi Yazarı Nedim Şener ise konuşmasına gazeteci ve gazete kavramını
sorguluyarak başladı:
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“Gazete nedir? Bayiden alınan şey. ‘Gazeteci nedir?’ diye sorsak satın alınan adam
diyecekler diye korkuyorum. Bu ne zamandan beri böyle oldu? Uğur Mumcu suikastı
diye düşünüyorum. Belki daha evvel de bozulma vardı. 24 Ocak 1993’ü çok iyi hatırlıyorum. Uğur Mumcu’yu kaybettiğimde ben babamı kaybetmişim gibi oldum. Bize kim
sahip çıkacak diye endişe duydum. Daha mesleğin başındaydım. Mumcu öldürülünce
bir anda ben ne yapacağımı, ülkem ne yapacak diye endişeye kapılmıştım. Şu anda toplumun yüzde 25’i medyaya güveniyor. Yüzde 75’i medyaya güvenmiyor.”
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PAKRAK ESTUKYAN: UĞUR MUMCU YAŞASA NEREYE SAVRULURDU?

Agos Gazetesi yazarı Pakrat Estukyan, Türkiye’de öldürülen gazetecilerin sayısının
demokrasi açısından nerede olduğumuzu gösterdiğini belirtti ve ekledi:
“Öldürülen gazetecilerin sayısı anlamında utanç duyulacak bir düzeydeyiz. Biz Türkiye’deyiz diye övünemiyoruz. Biz çok gazeteci öldüren bir memleket olduk. Çok rahat
yalan söyleyen bir memleket olduk. Su içer gibi yalan söylüyoruz. Onlar gazeteci değil
terörist diyebiliyoruz. Dışarıya da aynısını söylüyoruz. Zor dönemler yaşıyoruz.”

SİBEL KÖKLÜ: NUH ÖLDÜĞÜNDE CEBİNDEN SADECE 6 LİRA ÇIKTI

Yurt Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sibel Köklü, eşi Nuh Köklü’nün öldürülmesinin politik bir cinayet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

w
w
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“Nuh Köklü cinayeti politik bir cinayettir. O dönemin siyasi iklimi aslında bugünkü
iklim. Gelişerek, şiddetlenerek devam eden iklim neydi. 'Benim esnafım gerektiğinde
polistir’ zihniyeti toplumu kutuplaştırdı ve toplum ikiye bölündü. Saflar oluştu. Nuh da
öldürüldüğü gün İç Güvenlik Tasarısı'yla ilgili protesto eylemine katılmıştı. Oradan dönüyordu. Nuh, işsiz bir gazeteciydi. İş arıyordu. Nuh gazeteci olarak öldü. Ama işsiz bir
gazeteci olarak öldü. Son 7 -8 ayını işsiz olarak geçirdi, iş arıyordu. Öldüğünde de cebinden sadece 6 lira çıktı."

UĞUR GÜÇ: GAZETECİLER KADROSUZ ÇALIŞTIRILIYOR
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, şöyle konuştu:

“Birçok gazeteci, düşünce ve ifade özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını savunduğu için öldürüldü. Maalesef cinayetler serisi hiç bitmedi. Nuh Köklü’ye kadar vardı.
Nuh Köklü öldüğü zaman işsizdi. NTV’de çalışırken de işsizdi. Kadrosuz çalışıyordu. İyi
bir gazeteciydi. Ölen gazeteciler, bizim için her zaman üstatlarımız, önderlerimiz olarak
kalplerimizde yerlerini alacaklar.”

164
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu hazırladı
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TGC Kadın Komisyonu’nun hazırladığı "Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi
Haber Kılavuzu”nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; kitabın kadın odaklı
habercilik açısından bir rehber olacağına vurgu yapıldı.

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Kadın Komisyonu medyadaki cinsiyetçi dilin önüne geçilmesi için "Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” hazırladı.
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Gazeteciler Restoranı’nda düzenlenen toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver,
Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu ile Kadın Komisyonu üyelerinden Pınar Aktaş, Nezahat Alkan
Gülmüş, Seda Kaya Güler, Sultan Uçar, Semiha Öztürk ve TGC Kadın Danışma Grubu’ndan Mesude Erşan’ın aralarında bulunduğu gazeteciler katıldı.

GENEL SEKRETER GÜNEŞ: CİNSİYETÇİ DİL KAMUOYUNA ZARAR VERİYOR

Toplantının sunuculuğunu üstlenen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, geçtiğimiz 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı.
Genel Sekreter Güneş, şunları söyledi:

w
w

w

“Bugün kadınlar aktif olarak çalışıyor olmalarına rağmen kadın olmaya bağlı birçok
sorun yaşıyorlar. Medyada kadına yönelik ayrımcı cinsiyetçi dilin hakimiyeti toplumsal
barışa da zarar veriyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu, önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi. TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu koordinatörlüğünde
“Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” hazırlandı. 50 kadından
oluşan Kadın Danışma Grubu oluşturuldu. Üniversitelerin kadın bölümlerine ve kadın
konusunda çalışan sivil toplum örgütlerine yazılar yazılıp katkı istendi. Gelen katkılar
doğrultusunda Kadın Komisyonu bu kılavuzu hazırladı.
Meslektaşlarımız kitabı hazırlayabilmek için sık sık bir araya geldi. Yoğun çalışmaları
arasında meslektaşlarımız bu önemli kılavuza imza attılar. Cemiyetimizin Kadın Komisyonu’na, Danışma Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’nu, medya kuruluşlarının yöneticileriyle, Türkiye’nin dört bir yanında
yaptığımız Yerel Medya Seminerlerinde meslektaşlarımızla buluşturacağız. Online olarak
da internet sitemizden de ulaşım imkanı sunacağız.”

BAŞKAN OLCAYTO: KADIN TÜRKİYE’NİN BAŞAT SORUNLARINDAN BİRİ

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
yaptı. Başkan Olcayto şunları dile getirdi:
“Ülke zorlu bir dönemden geçiyor. Yalnız gazeteciler için değil akademisyenler, ay165
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dınlar, emek insanları, kadınlar için de böyle. Kadın sorunu, Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Çünkü din sömürüsünün en fazla ezdiği grup kadınlar. Kadınları
ikinci sınıf gören anlayış var. Kadın ucuz emeğin malzemesi yapılıyor. Bugün diğer iş kollarında çalışan pek çok kadının aldıkları ücret erkeklerden daha düşük. Basın sektöründe
de durum aşağı yukarı böyle. Kadın, seks malzemesi olarak nefret söyleminin ortasında
gösteriliyor. Kadına şiddet hiç bitmiyor. Kadınlar, hem üniversitede hem de gazetecilikte
iyi çalışmalar yapıp öne çıkarken onları ezmek için her türlü çareye başvuruluyor. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin Kadın Komisyonu bu kitapla en kalıcı etkinliklerden birini gerçekleştirdi.”

GÖKSEL GÖKSU: MESLEKTAŞLARIMIZIN VE OKURUN BAŞUCU KİTABI OLACAK
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Komisyonu Koordinatörü
Göksel Göksu, kılavuzun hazırlanma süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu, medya sektörüne uzun
emek vermiş, halen sektörde çalışmakta olan kadınların ortak kaygılarından yola çıkarak
hazırlandı. Sektörde çalışan kadınların da aynı kaygıları taşıdığını işittik. Sektörün hitap
ettiği, okurlar, izleyiciler de bu kitabın yönlendirmesine muhtaç diye düşündük. Uzun
bir süreçte hazırlandı. Kimimiz fikriyle, kimimiz redaksiyonuyla katkıda bulunduk. İmece
usulü kitap çıkardık. Sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı pek çok meslektaşımız
olduğunu da biliyoruz. Bazı kuralları daha dikkatli hayata geçirirsek ‘bir adım daha atma
olanağı buluruz’ diye düşündük. Mesleğimizi icra ederken yaşadığımız sıkıntıları dile getiren bir bölüm yaptık. Yaşanmış olayları aktardık. Kim tarafından yaşandığını özellikle
gizledik. Kimin yaşadığı değil bu olayların yaşatılıyor olmasıydı önemli olan. Yüzleşme
sağlanabilir diye düşündük.

w

Genç meslektaşlarımız, bu konuda oldukça sıkıntılı. Bizim rehberimiz ustalarımız
vardı. Şimdi genç meslektaşlarımızın rehber sıkıntısı da var. Gençlerin rehber ihtiyacını
gidereceğiz. Kitap; eleştiriye açık, katkılara da açık. Güncellemelerle kitabı hep dinamik
tutacağız.”

w
w

PROF. DR. SEVDA ALANKUŞ: KİTAP PRATİK VE TEORİDEKİ KOPUKLUĞU GİDERDİ

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, şunları dile
getirdi:
“Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu, hem pratik hem de
teori kopukluğunu gideren bir çalışma oldu. Özellikle iletişim fakültesi öğrencileri için
de büyük bir kaynak olacak. İletişimci olarak, kadın ve medyanın kadına yönelik haberlerini eleştiren bir akademisyen olarak; bir kere her türlü şiddetin olağanlaştığı, yaygınlaştığı, yılda ortalama 250 kadının öldürüldüğü, eşitsizlik ve ayrımcılığın devam ettiği
ülkede, medyanın da bu konuda bazı sorumlulukları var.

KADIN ODAKLI HABERCİLİK GEREKİYOR
Gazeteciliğin tarihinde haberin etik kodları, 19. yüzyılın ikinci yarısında gazetecilik
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ve edebiyat birbirinden ayrılmaya başladı. Edebiyat daha kadınların alanı gibi görülürken
haber ise erkeklerin alanı olarak başlıyor. Bütün o ilke ve kodlarının tanımlanmasına
neden oluyor. ‘Olağandışı haber’ dediğiniz zaman kadın, olağandışı bir durumda haber
oluyor. Kodların yeniden değiştirilmesi ve tanımlanması gerekiyor. Bu çalışmanın dil
üzerine odaklanıldığını görüyoruz. ‘Ne söylemeliyiz?’, ‘Ne söylememeliyiz?’ konusunda
da bilgi veriyor. Haberin yapısı üzerine daha objektif düşünmek gerekiyor. Kadın odaklı
habercilik gerekiyor. Kadın odaklı habercilik yaptığınızda ‘bütün ötekilere yönelik haberleri’ de yeniden yazmak durumunda oluyorsunuz. Birlikte yaşama kültürü için böyle
bir şeye ihtiyaç var.”
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16.11.2013

TGC Basın Müzesi’nde Gönül dostları buluştu

Şairler, yazarlar, gazeteciler, halk ozanları ve müzisyenler, “TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki
Günleri” etkinliğinde buluşarak, “Şiirimizde ve Musikimizde Hazan” konusunu ele aldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliğinin
2013- 2014 sezonunun ilk programı, çok sayıda sanatçı
ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. TGC Basın Müzesi'nde her ayın ikinci Cumartesi günü düzenlenen Şiir
ve Musiki Günleri’nin bu ayki teması "Şiirimizde ve Musikimizde Hazan" idi. Toplantıyı TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Mualla Tetik birlikte yönetti.
Açılış konuşmasını yapan Özdemir, gönül dostlarının bir
arada olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Özdemir, bu yıl yapılacak etkinliklerin değişen ve gelişen içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi. Özdemir, program kapsamında “Bir Şiir-Bir Sanat” ve “Şiire Vücut Veren Efsane Aşklar” konusunun işleneceğini belirtti.

DUYGU İKLİMİ

w
w

w

Etkinliğin birinci bölümünde Kasım ayında “yâdımıza düşen” sanatkârlar anıldı. Etkinlikte
ayrıca Faruk Nafiz Çamlıbel’in hayatından ve eserinin işlendiği sinevizyon gösterisi katılımcılarla
paylaşıldı. Ahmet Özdemir ve Mualla Tetik, Çamlıbel’in şiirlerini okudu. Özdemir, Faruk Nafiz
Çamlıbel hakkında şunları söyledi: “Edebiyat çevrelerinde Faruk Nafiz’in adı anılınca, kadın şairlerimizden Şükûfe Nihal anımsanır. Şükûfe Nihal adı geçince de Faruk Nafiz anılır. Ve bir duygu
iklimi oluşur. Kimdir Şükûfe Nihal? Bir cümlelik yanıtı: Hep ideal aşkı arayan şair!” Bu bölümde
ayrıca Yahya Kemal’in de aralarında bulunduğu pek çok şairin şiiri seslendirildi, sonra tahlil
edildi, şairin şiirinde kullandığı edebi sanatlar hakkında da bilgi verildi.

ŞİİRDEN MUSİKİYE GÖNÜL DOSTLARI

Programın ikinci bölümünde ağırlıklı olarak "Şiirimizde ve Musikimizde hazan" konusu işlendi. Konuklar arasında TGC Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer, TGC Önceki Yönetim
Kurulu Üyesi Zafer Atay, İ. Hakkı Bağdat, Asuman S. Atasayar, Mürsel Adıgüzel, İzzettin Dönmez, Necati Mumay, Erol Aktı, Çetin Samancı, Gülay Samancı, İlhan Eroğlu, Taner Karataş,
Aydan Çiçek, Kalliopi Tekirdağ, İbrahim Güleç, Mine Kaya Sağlam, Mualla Orhon, Mehmet
Çiçek, Erol Pertez, Gülay Pertez, Çetin Samancı, Eyüp Türker, Şefika Albayrak, Muhsin Durucan,
Mualla Orhon, Mine Kayaoğlu, Sabit İnce de vardı. Etkinlikte konuk şairler, şiirlerini okurken,
müzisyenler şarkı ve türküleriyle programa duygu ve anlam kattılar.
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“Şiir ve musiki insanları birbirine bağlıyor”
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Şiir ve Musiki Günleri etkinliğinde konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Turgay Olcayto, şiir ve musiki günleri programlarının insanları birbirine bağladığını
söyledi.
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TGC Basın Müzesinde her ayın
üçüncü cumartesi günleri düzenlenen
"Şiir ve Musiki" günleri 2013’e veda etti.
TGC Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen
etkinliğe Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci,
ozan, yazar ve sanatsever katıldı. Açılış
konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay
Olcayto, şiir ve musiki günleri programlarının insanları birbirine bağladığını söyledi. Başkan Olcayto, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yöneteceği programda
740. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Mevlana'dan, ölümünün 34. yılı nedeniyle de Behçet
Necatigil'den söz edileceğini belirtti. Başkan Olcayto, Necatigil’in çok sevdiği şairlerden
biri olduğunu da sözlerine ekledi.

2013’E VEDA

w

Ağırlıklı olarak Mevlana ve Behçet Necatigil'in anıldığı programı TGC Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Özdemir ve ressam, şair, yazar Mualla Tetik sunup yönettiler. Belgesel
gösterimin de yapıldığı etkinlikte, TGC üyesi Erol Aktı, Yozgat yörelerinden "Çamlığın
Başında Tüter Bir Duman" türküsünün öyküsünü anlatırken İTÜ Konservatuarı öğretim
üyesi Erdoğan Eskimez türküyü icra etti. TGC önceki Yönetim Kurulu üyelerinden Zafer
Atay, dünyada Noel ve yeni yıl ilişkisini anlattı.

w
w

MERHABA, YENİ YIL…

Konuklar arasında bulunan Şefika Albayrak, Gülay ve Erol Pertez, Mustafa Kuşçuoğlu,
Asuman Soydan Atasayar, Lale Bildirici, Bekir Akbulut, İzzettin Dönmez, (Emekli Vali)
Refik Öztürk, Muhsin Durucan, Erol Aktı, Yıldız Tuncer, Makbule Çelik, Fatma Biber, İsmail Hakkı Bağdat, Necati Mumay, Kul Oğlu, Hüseyin Karaaslan, Hatice Gönül Özgüner,
Nida Yerebakan, Mürsel Adıgüzel, Aysel Aysen Akdemir, Halenur Kor, Recep Arslan, İbrahim Güleç, Latif Mahmat; Dündar Yıldız yeni yılı ve yeni yılın umutlarını içeren şiirler
okudular, sohbet, şarkı ve türküleriyle programa anlam ve renk kattılar.
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TGC Şiir Musiki Günleri’nde “sevgi” teması işlendi
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TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği Şiir ve Musiki Günleri’ne TGC
Başkanı Turgay Olcayto’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şair, yazar, müzisyen,
halk ozanı ve katıldı
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Şairleri, yazarları, gazetecileri, halk
ozanları, müzisyenleri, sanatseverleri buluşturan “TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki
Günleri” devam ediyor. Bu ayki etkinlik,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Yönetim Kurulu
Üyesi Zafer Atay’ın da aralarında bulunduğu
çok sayıda gazeteci, şair, yazar, müzisyen,
halk ozanın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği
etkinliğe şair–ressam-bestekâr Mualla Tetik ve TGC üyesi ve konservatuar öğretim üyesi
Erol Aktı katkı verdi. Programın ilk bölümünde şair Ömer Bedrettin Uşaklı bir belgeselle
anıldı. Mualla Tetik ve Ahmet Özdemir’in slaytlar eşliğinde “Sevgililer Günü” konulu sunumu gerçekleştirildi.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ

TGC üyesi ve konservatuar öğretim üyesi Erol Aktı’nın “Bedir” türküsü ile “Karakoyun” öykülerini anlatımın arkasından Türk Halk Musikisi sanatçıları Neşe Demir ve Polat
Akarçay anılan türküyü ve kaval havasını sundular.

w

KİMLER KATILDI?

w
w

Ardından konuk sanatçılar ağırlıklı olarak “Sevgi, sevgili ve aşk” konulu şiirler, şarkılar,
türküler sundular. Şiir ve şarkı ve türküleriyle programa zenginlik kazandıranlar arasında
şu isimler vardı: Aysen Akdemir, Ayhan Akdemir, Mehmet Çiçek, Aydan Çiçek, Mustafa
Kuşçuoğlu, İzzettin Dönmez, Faika Sarp, Dr. Adil Sarp, Bekir Akbulut, Aysel Özata, Şefika
Albayrak, Emine Ülkü Akmen, Enver Özkan, Nurten Erdinç, Gülen Uğursay, Aslan Seymen, Orhan Gökçe, Dilşade Güngör, Gülşen Şenderin, Enver Hergüler, Ahmet Tığlı, Latif
Mahmat, Necati Mumay,Naime Koyun, Leyla Salbaş, Murat Haydaroğlu, , Gülay Pertez,
Naci Karaman, Sami Biberoğlu, Ayser Bektaş, Cemile Yılmaz, Muhsin Durucan, Mehmet
Ayık, İbrahim Hendekçi , İhsan Kurt, , Hülya Aslan, Mürsel Adıgüzel, Fatih Karagöz, Esra
Demirel., Yıldız Tuncel, Polat Akarçay, Neşe Demir, Coşkun Yücedağ, Orhan Karaveli,
Serpil Karaveli, Şekip Gümüşkanatlı, Şükrü Disanlı, Recep Aslan.
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Kadın emeği dile; tele; dizelere getirildi
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Etkinlikte Çanakkale şehitleri 99 uncu,
Aşık Veysel 41 inci, Kemalettin Kamu
66’ıncı ölüm yıldönümlerinde anıldı. Sanatçılarla ilgili belgeseller gösterildi. Bu ayın
konusu, “Edebiyatımızda ve musikimizde
kadın emeği”ydi. “Analarımız, Bacılarımız”
adlı bir belgeselin arkasından konuk sanatçılar, kadınlarımızı anlatan ve kadın sorunlarını dile getiren şiirler okudu,
düşüncelerini açıkladılar.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliği sanatçılar ve sanatseverlerin katılımlarıyla 15 Mart 2014 Cumartesi günü yapıldı.

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve çok yönlü sanatçı Mualla Tetik’in
yönettiği programın bir güzelliği, etkinliğin sürekli konuk şairlerinden olan İzzettin Dönmez’e sürpriz bir doğum günü töreni yapılmasıydı.
Programın “Bir türkünün öyküsü” bölümünde Erol Atı, Elazığ yöresinin “Mamaş” türküsünün öyküsünü anlattı. Kültür Bakanlığı Türk Halk Musikisi sanatçılarından Gülay
Arslan anılan türküyü seslendirdi. Kendisini kavalıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı öğretim üyesi Haydar Tanrıverdi ve bağlamasıyla Tufan Çelik eşlik ettiler. Sanatçılar, Aşık Veysel’i de türküleriyle andılar.
Etkinlikte yer alan sanatçılar arasında şu isimler vardı:

w
w

w

Sevgi İlgin, Aysel Bektaş, Necati Mumay, Şefika Albayrak, Refik A. Öztürk, İzzettin
Dönmez, Ozan Efkari, Erol Aktı, Gülay Pertez, Erol Pertez, Mürsel Adıgüzel, Sami Biberoğulları, Gülşen Şenderin, Mehmet Çiçek, Hadiye Aslan, Enver Hergüler, Asuman Soydan Atasayar, Latif Mahmat, Naci Karaman, Çetin Samancı, Şekip Gümüşkanatlı, Ahmet
Tığlı, Ülkü Akman, Fatma Samancı, Figen Arseven, Yıldız Tuncel, Şahin Çam, Aysen Akdemir, Ayhan akdemir, Bekir Akbulut, Emine Karataş, Aşık Mizan, Orhan Gökçe…
Şiir ve Musiki Günlerinin gelecek programında Bahar Erguvan, Gül ve Bülbül konusu
işlenecek.
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"Şiir ve Musiki Günleri" yapıldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliği, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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Şairleri, yazarları, gazetecileri, halk
ozanları, müzisyenleri, sanatseverleri buluşturan “TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki
Günleri” devam ediyor. Her ayın üçüncü
Cumartesi günü düzenlenen Şiir ve Musiki
Günleri, Çemberlitaş’ta bulunan TGC Basın
Müzesi’nde yapıldı. TGC Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği etkinliğe Mualla Tetik ve Erol Aktı katkı sağladı. Aktı, Diyarbakır yöresine ait Suzan Suzi türküsünün hikayesini anlattı. İstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Aral seslendirdi ve doktora öğrencisi Erhan Uslu bağlamasıyla eşlik etti. Aral,daha
sonra Mukim Tahir’den bir Araban gazel ve Hisarlı Ahmet’ten Kutahya türküsü örneği
sundu. Erhan Uslu ise tez konusu olan Dadaloğlu bozlaklardan örnek verdi. Dadaloğlu
bozlağının arkasında bir Edremit türküsü ile hak ettiği alkışları aldı.

USTA İSİMLER ANILDI

w

Etkinlikte 96. ölüm yılında Nigar Hanım ve 66. ölüm yılında Sabahattin Ali anıldı.
Onlara ilişkin belgeseller sunuldu. Konuk sanatçılar ağırlıklı olarak “Edebiyatımızda ve
musikimizde bahar” konulu şiirler, şarkılar, türküler okudu. Konuklardan Şekip Gümüşkanatlı’nın doğumgünü de şarkılarla, türkülerle kutlandı.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

w
w

Şiirleri ile programa katkı veren şairler arasında şunlar vardı: Yusuf Bilge, Mehmet
Çiçek, İzzettin Dönmez, Hadiye Arslan, Faika Sarp, Asuman Soydan Atayar, Mualla
Orhon, Baha Oral, Şekip Gümüşkanatlı, Recep Aslan, Cemil Özyıldırım, Orhan Gökçe,
Bekir Akbulut, Gülşen Şenderin, Ahmet Tığlı, Mürsel Adıgüzel, Aysel Özata, Enver Hergüler, Sami Biberoğlulları, Kuloğlu, Esin Üçüncüoğlu, Murat Haydaroğlu, Şefika Albayrak,
Ayşer Bektaş, Necati Mumay, Muhsin Durucan, Nejat Gülümser, Gülay Pertez, Erol Pertez, A. Ziya Altuntaş, O. Adil Sarp, Gülen Uğursay, Gönül Ozansü. Aziz Pınar, Şahin Sola,
Naci Karaman, Enver Özkan, Ali Demir, Güngör Kırmızıgül, Latif Mahmat.
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TGC Şiir ve Musiki Günleri’nde sezon finali
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliği, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri’nin sezonun son
etkinliği çok sayıda sanatçı, sanatsever ve
gazetecinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte 60.
ölüm yıldönümü nedeniyle Sait Faik anıldı.
Programı yöneten TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve sanatçı Mualla
Tetik slaytlar eşliğinde Sait Faik’in hayatını,
kişiliğini, hikâyeciliğini, şairliğini ve romancılığını anlattılar. Şiirlerinden örnekler sundular.

İSTANBUL ANLATILDI

Programın ikinci bölümü, fethin 561. yıl dönümü nedeniyle İstanbul konusuna ayrılmıştı. İstanbul’un güzelliklerini anlatan bir belgeselin gösterimi ve sunumundan sonra
konuk şairler ve müzisyenler İstanbul şiirleri, şarkıları sundular. Müşfik Kenter’in sesinden
Orhan Veli’nin İstanbul şiirleri görseller eşliğinde dinletildi. Programın müzikli bölümlerinde kanun sanatçısı Erman Ertan, Hadiye Arslan, Çetin Samancı. Halenur Kor, Dilek
Emel, Aysel Kırcalı Özata katkı sundular.

SANATÇILAR BİR ARADA

w
w

w

TGC Şiir ve Musiki Günlerinin final programında şiir ve sohbetleriyle programa zenginlik kazandıranlar arasında şu isimler vardı: Erol Aktı, Ahmet Çitoğlu, Cemil Özyıldırım,
Muammer Tuncer, Şükrü Disanlı, Baha Oral, Mehmet Nuri Yardım, Hüseyin Dal, Saadettin Kaplan, Mehmet Çiçek, Ömer Çınar, Mürsel Adıgüzel, Mualla Orhon, Aynur Adıbelli, Yılmaz Ayyıldız, Aysen Akdemir, Erol Akdemir, Muhsin Durucan, Şefike Albayrak,
Orhan Gökçe, Asuman Soydan Atasayar, Ali Demir, Aziz Pınar, Salih Altun, Naci Karman,
Yıldız Tuncel, Enver Hergüler, İzzettin Dönmez, Mustafa Kuşcuoğlu, Gülşen Şenderin.
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TGC Şiir Musiki Günleri’nde “hazan” teması işlendi
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Şairleri, yazarları, gazetecileri, halk
ozanları, müzisyenleri, sanatseverleri buluşturan TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri’nin 2014-2015 sanat sezonunun ilk
programı yapıldı. TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği Şiir ve
Musiki Günleri’ne çok sayıda şair, yazar,
müzisyen, halk ozanı ve katıldı.

g.
tr

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği Şiir ve Musiki Günleri’ne çok
sayıda şair, yazar, müzisyen, halk ozanı ve katıldı.

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, “Hayatınızın hangi anını, şiirden
ırak tutabilirsiniz? Yediğiniz ekmek, içtiğiniz su, soluduğunuz hava, üzerinde yaşadığınız
toprak, akıp giden zaman hepsi şiirdir. Eylül ayrı bir şiir, ekim ayrı bir şiir, kasım ayrı bir
şiirdir” diyerek sonbaharı kederin en güzeline ve şakaklarımıza düşen kara benzetti.

HAZAN MEVSİMİNİN HİSSETTİRDİKLERİ

Etkinlikte ağırlıklı olarak “Şiir ve Musikimizde Hazan” konusu işlendi. Hazanla ilgili
görseller eşliğinde Ümit Yaşar Oğuzcan, Gültekin Sâmanoğlu, Yahya Kemal Bayatlı, Edip
Cansever, Ahmet Haşim, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Çahit Sıtkı
Tarancı gibi şairlerin sonbahar şiirlerinden örnekler verildi.

ATTİLÂ İLHAN’IN SESİNDEN ŞİİRLERİ

w
w

w

Sezonun ilk programında anılan şairiler arasında Attilâ İlhan, Şemsi Belli ve Metin
Eloğlu vardı. Ayrıca, Mustafa Seyit Sütuven, Cahit Sıtkı, Ali İzzet Özkan gibi şairlerden
de söz edildi. Atillâ İlhan’ın yaşam öyküsünden sonra sinevizyon eşliğinde kendi sesinden
“Mustafa’m” şiiri izlettirildi. Atillâ İlhan’ın kendi sesinden dinletilen şiirler arasında “Ben
Sana Mecburum”, “Üçüncü Şahsın Şiiri”, “Mahur Beste” ve bu şiirin öyküsü vardı.
Programın bir diğer bölümünde Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Tevriye
sanatı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Örneklerle konuyu anlattı.

ETKİNLİĞE KİMLER KATILDI?

“Şiirimizde ve Musikimizde Sonbahar” konusunda söz alan, şiir veye şarkı sunan konuklar arasında, Mürsel Adıgüzel, Aysel Özata, Ülker Barkot, Şefika Albayrak, Şükrü Disanlı, Yıldız Tuncel, Güngör Kırmızıgül, Necati Mumay, Serap Hacıbaloğlu, Erol Aktı,
Coşkun Yücedağ, İzzettin Dönmez, Asuman Soydan Atasayar, Aynur Adıbelli, Kuloğlu
Ömer, Mustafa Kuşçuoğlu, Hakan Çelik, Musa Gümüş, Zafer Atay, Naci Karaman, Emre
Akdağ, Şifa Damcı, Hüseyin Dal, Esin Üçüncüoğlu, Muhsin Durucan, Ali Kılıç, Recep
Aslan, Özlem Yılmaz, Hami Alkaner, Muammer Tuncer de vardı.
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08.11.2014

TGC BASIN Müzesi Şiir ve Musiki etkinliğinde
Atatürk ve öğretmen sevgisi işlendi

g.
tr

Anılan Şairler arasında Bülent Ecevit, Orhan Veli, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Faruk Nafiz
Çamlıbel bulunuyordu.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliğinde Ulu Önder Atatürk ve Öğretmenlerimiz
anıldı. TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet
Özdemir ve TGC üyeleri Coşkun Yücedağ ile
Erol Akdı’nın yönettikleri etkinlikte, Bülent
Ecevit, Ümit Yaşar Oğuzcan, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Orhan Veli Kanık hakkında belgeseller
sunuldu, kendi seslerinden şiirleri dinletildi.

Bu ay etkinliğin üç onur konuğu vardı. Şair ve yazarlardan M. Güner Demiray, müzisyenlerden TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Nursaç Doğanışık ve TRT Türk Halk Müziği
şef sanatçılarından Naci Düzel’di. Anadolu’nun dört bir yanında binlerce öğrenciye aydınlık götüren şiir, gezi, deneme, roman, tiyatro alanlarında birçok kitap yazan M. Güner
Demiray, öğretmen gözüyle Atatürk’ü anlattı. Nursaç Doğanışık ve Naci Düzel, Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan mini konser sundular.

w

TRT İstanbul Radyosu emekli müdürlerinden Nail Ekici, Atatürk’ün örgün ve yaygın
eğitimciliği konusunu Gaziantep anılarıyla birleştirdi. Gazeteci Cemil Özyıldırım ise,
Cumhuriyet’in ilk öğretmenlerinden Sıdıka Avar'ın Elazığ, Tunceli, Bingöl yöresinin çetin
koşullarında geçen 20 yıllık öğretmenlik serüveninden ve Atatürk’le ilgili anılarından söz
etti.

DİZELERDE ATATÜRK VE ÖĞRETMEN

w
w

Çetin Samancı Atatürk’ün sevdiği bir şarkıyı okudu. Şiirleri, şarkıları, türküleri dinleyenler mutluluklarını anlattılar. Anılan şairlerin şiirlerinden verilen örnekler, Basın Müzesi
salonunda nostalji havası estirdi.
Programa katkı verenlerin bazıları şunlardı: Gülseren Akdaş, Necati Mumay, Gülşen
Şenderin, Enver Hergüler, Şükrü Disanlı, Şefika Albayrak, Hüsamettin Acar, Aynur Adıbelli, İzzettin Dönmez, Mehmet Çiçek, Erol Akdı, Nursaç Doğanışık, Cumhur Yücel, Naci
Karaman, Muammer Tuncer, Bekir Akbulut, Nail Ekici, Sabahat Özdemir, Gülsün Kaya,
M. Güner Demiray, Naci Düzel, Münevver Sancaktar, Hülya Erdem, Serap Habaloğlu,
Nural Kükrer, Nurala Göktürk, Havva Purde, Yegane Gülerman, Ali Günhan Altınkaynak,
F. Aysun Altınkaynak, A. Kamuran Nizam, Asuman Soydan Atasayar, Hülya Aslan, Ceren
Demirbüken, Yusuf Yıldırım, Latif Mahmat, Nursen Deliktaş, Cemil Özyıldırım, Aysen
Akdemir, Ayhan Akdemir.
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12.12.2014

Konuk sanatçılar “insan” konulu eserlerini sundular

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri”nin Aralık ayı etkinliği Cumartesi günü yapıldı. Büyük ilgi gören programda, “Şiir ve Musikimizde İnsan”
konusu ele alındı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği
etkinliği, çok yönlü bir sanatçı olan Mualla Tetik ve TRT’nin sevilen Spikerlerinden Tülin
Öztürk Ekici sundular.

Programda, Aralık ayında aramızdan ayrılan şairlerden Zeki Ömer Defne, Orhan Şaik
Gökyay ve Behçet Necatigil’e ilişkin belgeseller sunuldu ve şiirlerinden örnekler verildi.

.tg
c.
or

“İnsan” konulu sunum, A. Kadir’in “İnsan” şiiriyle başladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin altmış yıl önce Türkiye tarafından kabul edilmesine rağmen insan hakları
konusunda Türkiye’nin karnesinin zayıf olmasından duyulan üzüntü dile getirildi. Ayrıca,
Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus gibi Türk Tasavvufunun zirvelerinin
insan haklarına ilişkin öğretilerinden, şiirlerinden örnekler verildi.
Konuk sanatçılardan Buse Katılmış, Şanlıurfa ve Kerkük yörelerinden türküler okurken, kendisine divan bağlamasıyla Sezgin Yaman eşlik etti. Bu ayın diğer Konuk sanatçısı
Ayten Ayna’ydı. Elazığ doğumlu olan sanatçı, Konservatuar öğreniminin arkasından
Adnan Ataman yönetimindeki İTÜ Türk halk müziği korosunda bulunmuştu. Küçük yaştan beri müzikle iç içe yaşayan ve birçok derlemesi bulunan sanatçı, koro şefliği ve topluluklarda hocalık görevlerini sürdürüyor. Ayten Ayna, programın ana konseptine uygun
olarak Seyit Nizamoğlu ve Pir Sultan Abdal’dan iki deyiş sundu.

w

TRT İstanbul Radyosu Emekli Müdürlerinden Nail Ekici yaptığı konuşmada Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’deki anekdotlarından hareketle Türkiye’de insan hakları
kadın ve erkek eşitliğinden ironi olarak söz etti.
Programa şiirleriyle katkı sunan şairleri arasında bulunanlar şunlardı:

w
w

Hülya Aslan, Mürsel Adıgüzel, Gülşen Şenderin, Erver Hergüler, Necati Mumay, Cumhur Yücel, Mehmet Çiçek, Erol Aktı, Fatma Başural, Kazım Çakmak, Esin Üçüncüoğlu,
Onur Yılmaz, İzzettin Dönmez, Sefa Aşabay, Kuloğlu Ömer, Hanife Pehlivanoğlu, Bekir
Akbulut, Taner Karataş, Nuran Kaçar Aran, Latif Mahmat, Yıldız Tuncel, Zehrap Sakaryalı, Ayten Ayna, Nail Ekici, Tülin Öztürk Ekici, Asuman Soydan Atasayar, Hüsamettin
Acar, Mesut Şenol, İsmail Saygılı, Hüseyin Karaaslan, Baha Oral, Ceren Demirbüken, Elif
Günay, İhsan Göktürk, Nihayet Ağçay, Coşkun Yücedağ, Aynur Adıbelli, Naci Karaman…
TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günlerinin gelecek toplantısı 10 Ocak Cumartesi
günü yapılacak. “Umutlar bitmesin” konusunun işleneceği etkinlikte ayrıca Onat Kutlar
20, Cemal Süreya 25, Arif Nihat Asya 40 ve Neyzen Tevfik 60. Ölüm yıldönümleri nedeniyle anılacaklar.
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10.01.2015

Yeni yıla ‘merhaba’

g.
tr

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği Basın Müzesi Şiir ve Musiki
Günleri etkinliğine; TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer’in
de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir Ve Musiki Günleri
etkinliği sanatçılar ve sanatseverlerin katılımlarıyla TGC Basın Müzesi’nde yapıldı.
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Mualla Tetik’in yönettiği etkinliğe;
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel
Sayman Gülseren Ergezer Güver, Balotaj
Kurulu Başkanı Muammer Tuncer’inde aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

OCAK AYINDA ARAMIZDAN AYRILANLAR

w

Etkinlikte, 20. ölüm yılı nedeniyle Onat Kutlar, 25. ölüm yılı nedeniyle Cemal Süreya’nın, özel olarak anıldığı etkinlikte ağırlıklı olarak “Yeni Yıl ve Umutlar Bitmesin” teması işlendi. Özdemir, konuşmasında, “Bu ay anılan sanatçılardan Onat Kutlar, 30 Aralık
1994’te Marmara Oteli'nin pastanesinde patlatılan bir bombayla ağır yaralanmış ve kurtulamayarak 11 Ocak 1995’te aramızdan ayrılmıştı. Cemal Süreya ise, edebiyatımızın
temel taşlarından biriydi. Daha çok kendi akımını kendisi yaratarak kendine özgü bir şairlik örneği göstermişti. Şiirlerinin yanı sıra denemeler, tenkit yazıları, şiir ve düz yazı tercümeleri, çocuk kitabı, günce ve derlemesi bulunmaktaydı” dedi. Toplantıda, Mualla
Tetik ve etkinliğe katılanlar birlikte Erol Sayan’ın rast şarkısını okudular.

DOSTLUK BESTESİ

w
w

Gazeteci Erol Aktı’nın bu ayki konuğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü, Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (OMAR)
Öğretim Görevlisi olarak devam eden ud virtüözü Bilen Işıktaş’tı. Işıktaş, Şerif Muhiddin
Targan’ın bestelerinden önekler sundu.

KİMLER KATILDI?

TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etikliğinin Ocak 2015 programına katkı verenler arasında şunlar vardı: “Saadet Altay, Nedim Kavuk, Coşkun Yücedağ, Erol Aktı,
Raşit Yakalı, Muammer Tuncer, İzzettin Dönmez, Mehmet Çiçek, Mürsel Adıgüzel, Aysen
Bektaş, Gülsün Kaya, Sabahat Özdemir, Bekir Akbulut, Muhsin Durucan, Şükrü Disanlı,
Mehmet Çiçek, Erol Aktı, Hanife Pehlivanoğlu, Cumhur Yücel, İsmail Saygılı, Abdülkadir
Karataş, Aysen Akdemir, Kadir Çolak, Bahattin Çetin, Yıldız Tuncel, Aynur Adıbelli, Şefika
Albayrak, Prof. Dr. Namık Sinan Turan, Latif Mahmat, İbrahim Güleç.
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14.02.2015

Seven için her gün 14 Şubat’tır
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği Basın Müzesi Şiir ve Musiki
Günleri etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği
Basın Müzesi Şiir Ve Musiki Günleri etkinliği sanatçılar ve sanatseverlerin katılımlarıyla TGC Basın
Müzesi’nde yapıldı. TGC Genel Sekreter Yardımcısı
Ahmet Özdemir ve Mualla Tetik’in yönettiği etkinliğe; TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Balotaj Kurulu Başkanı Muammer Tuncer’inde aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde düzenlenen etkinlikte,
sevgili ve aşk konusu işlendi.
Genel Sekreter Yardımcısı Özdemir ve Mualla Tetik, ayın konusuna ilişkin sunumlarında, “Seven için her gün 14 Şubat’tır” diyerek sevginin bir zaman dilimine sığdırılamayacağına vurgu yaptılar. Özdemir, Mevlana’nın sözlerini anımsattı: “Anamız sevgidir,
babamız sevgi, sevgi çocuklarıyız biz. Kuşkusuz ki, insan en yüce değerdir. O halde insanın insanı sevmeli, birbirine hoşgörüyle yaklaşmalıdır.” dedi.

HÜSNÜ AYDOĞDU VE İCLAL AKKAPLAN

w

TGC Basın Müzesi’nde sanatçılar ve dinleyiciler, “Dünyanın en güzel duygusunun
aşk. Acısı bile lezzetli,” görüşünde birleştiler. Sevginin sözde kalmaması, öze geçmesi
için herkes el ele tutuştu. Uzun süre TRT’de kamene sanatçısı olarak görev yapan Hüsnü
Aydoğdu da etkinliğe katılan isimler arasındaydı. Türk Halk Müziğinin duayen sanatçılarından Tuğrul Şan, Maliye mensuplarından oluşturduğu korosundaki bazı öğrencileri
ile TGC Basın Müzesi şiir ve Musiki günlerinin konuğu oldu. Programın şarkılar mozayiğinde ise Hadiye Arslan ve Mualla Tetik, konuya ilişkin eserler sundular.

w
w

Ses sanatçılarının dışında şiirler bölümünde programa katkı verenler arasında şu isimler vardı: “Coşkun Yücedağ, Erol Aktı, Muammer Tuncer, Şükrü Disanlı, Raşit Yakalı, Naci
Karaman, Murat Çetin, Recep Arslan, Erol Dolu, Gülay Pertez, Erol Pertez, Sadettin Kaplan, Şerif Aydemir, Gülşen Gürsoy, Mürsel Adıgüzel, M, Güner Demiray, Havva Purde,
Hadiye Arslan, İzzettin Dönmez, Mustafa Kuşcuoğlu, Halenur Kor, Mehmet Çiçek, Aydan
Çiçek, Ahmet Tığlı, Sami Biberoğluları, Latif Mahmat, Gülşen Şenderin, Aysen Akdemir,
Ayhan Akdemir, Nurten Öner, Hanife Karagüzel, Ahmet Karagüzel, İbrahim Kurt, Neşet
Kocabay, Mehmet Ali Kaya, Ahmet İnal, Nihal Akkurt, Şaziye Cihan, Şadan Cihan, Davit
Fossen, Yıldız Tuncel, M, Ali Tanrıvermiş, Ata Türk, Aynur Adıbelli, Hülya Aslan, Hasan
Şen, Muhittin Akgül… TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki gönleri etkinliği içinde zaman
tünelinin Şubat ayında kaybettiğimiz şairlerden Ömer Bedrettin Uşaklı, Halit Fahri Ozansoy, Cenap Şehabettin ve Hasan Hüseyin Korkmazcan’dan da söz edildi ve şiirlerinden
örnekler sunuldu.
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16.03.2015

Şiir ve Musiki Günleri’nde kadın konusu işlendi
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in yönettiği Basın Müzesi Şiir ve Musiki
Günleri etkinliği çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri
etkinliği devam ediyor. TGC Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Mualla
Tetik’in yönettiği etkinlik, Çembelirtaş’ta
bulunan Basın Müzesi’nde gerçekleştirildi.
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Mualla Tetik’in yönettiği etkinliğin
ilk bölümünde Mart ayı içinde aramızdan
ayrılan sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve müzisyenler anıldı. Etkinlikte Hisar ekolünün
önemli şairlerinden Mustafa Necati Karaer hayatı, sanatı ve şiiriyle kısaca anıldı. Karaer’in
“Bahar” adlı şiiri slaytlar eşliğinde konuklara okundu.

ATATÜRK’ÜN GÖZÜNDEN KADINLAR

Şiir ve Musiki günleri programının başında gösterilen “Analarımız Bacılarımız” adlı
belgeselde, Türk kadınının yüceliği, kurtuluş savaşındaki açlık, yokluk, yoksunluk içinde
özverili uğraşıları, Atatürk’ün bu konudaki düşünceleri dile getirildi.

KADIN BESTAKARLAR ANILDI

w
w

w

TGC Basın Hizmet Ödülü sahibi çizer Raşit Yakalı’nın kadın konulu karikatürleri de
katılımcılarla paylaşıldı. Dilhayat Kalfa’dan Leyla Saz’a, Faize Ergin’den Neveser Kökdeş’e, Samahat Özdenses’ten Melahat Pars’a kadar bir çok kadın bestekar anıldı. Kendi
seslerinden şarkıları dinletilirken Mualla Tetik Semahat Özdenses’in ve hocası olan Melahat Pars’tan şarkılar okudu. Konuklar arasında İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Özgün Can Çoban vardı. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali gibi sanatçıların
izini süren Genç yetenek, Kırşehir yöresinden bir bozlağa bağlı türküler sundu. Hak ettiği
alkışlarla uğurlandı. Günün sürprizini usta gazeteciliğinin yanında İTÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuarı’nın da emekli hocalarından olan Erol Aktı yaptı.

SAVAŞTA KADIN

Savaşta, Barışta, Sanatta Kadın konusunda ele alının ve rahmetle anılan kişilerden
biri Safiye Hüseyin Elbi’ydi. 1911 yılında açılan hemşirelik kursundan ilk mezun olan hemşireler içinde yer alan Safiye Hüseyin, yaptığı hizmetler ve gösterdiği üstün çabalarıyla
Türkiye'nin ilk hemşiresi olarak anıldı. Safiye Hüseyin Elbi’nin Çanakkale savaşlarında
gösterdiği yararlılıklar resimleriyle dile getirildi. Bu arada Yıldız Tuncel, hemşireliğin önemini ve gerekli ilginin verilmeyişinden söz etti.
179

SIIR VE MUSIKI GUNLERI 2015_Layout 1 4/10/16 11:29 PM Page 4

PROGRAMLARA KİMLER KATILDI?
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Etkinliğe katkı verenlerden bazıları şunlardı: Erol Aktı, Şükrü Disanlı, Muammer Tuncer, Coşkun Yücedağ, İsmail Saygılı, Ahmet Tığlı, Necati Mumay, Mustafa Kuşçuoğlu,
İzzettin Dönmez, Şengül Yıldırım, Gülşen Şenderin, Enver Hergüler, Mürsel Adıgüzel,
Bekir Akbulut, Bahattin Çetin, Yıldız Tuncel, Ata Türk, Latif Mahmat, Gülay Pertez, Özlem
Yılmaz, Dilşade Güngör, Cumhur Yücel, Çetin Samancı, Havva Purde, Esin Üçüncüoğlu,
Taner Karataş, İbrahim Güleç, Nuran Kaçar Araz, Aynur Adıbelli, Deniz Ünal, Murat Ünal,
Nezihe Özeren, Vergi Dairesi Türk Halk Müziği Korosu’nun üyeleri Elif Çetin, Günhan
Kutay.

.tg
c.
or

11.04.2015

TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri 11 Nisan’da yapıldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliği gazeteciler, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımlarıyla 11 Nisan 2015 Cumartesi
günü saat 13.00-15.30 arasında yapıldı.

w
w

w

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Müzesi Şiir ve Musiki
Günleri etkinliği devam ediyor. TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Mualla Tetik’in yönettiği etkinlik, Çemberlitaş’ta bulunan Basın Müzesi’nde 11 Nisan 2015
Cumartesi günü saat 13.00-15.30 arasında gerçekleştirildi. Etkinlikte, Nisan ayı içinde
aramızdan ayrılan sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve müzisyenler anıldı. Genel Sekreter
Ahmet Özdemir, yaptığı sunumlarla yazarlar ve müzisyenler hakkında bilgi verdi. Etkinlikte; ölüm yılı nedeniyle Gültekin Sâmanoğlu’ndan söz edildi. Konuk sanatçılar ağırlıklı olarak “Bahar ve çocuklar” konulu şiirler, şarkılar, türküler okudular. Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Özdemir, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Özdemir, 9 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte, sanatçılar ağırlıklı olarak “Anne ve gençlik” konulu şiirlerin okunacağını söyledi.
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Şiirimizde ve musikimizde anne ve gençlik konusu işlendi
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet
Özdemir ve ile Mualla Tetik’in yönettiği Basın Müzesi Şiir ve Musiki günleri etkinliğine
katıldı

.tg
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Şiir ve Musiki günleri 2014-2015 sezonunu 9 Mayıs’ta düzenlenen etkinlikle sona
erdi. TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet
Özdemir ve ile Mualla Tetik’in yönettiği etkinliğe; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun da aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, etkinliği 4 yıldan beri
düzenleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’e, Mualla Tetik’e ve katılımcılara
teşekkür etti.

NİHAVET VE ACEMAŞIRAN BAHAR ŞARKILARI

TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günlerinin final programında onur konuğu İTÜ Türk
Musikisi Öğretim üyesi Sinem Özdemir ve öğrencisi kanun sanatçısı Kayahan Erdem’di.
Mini konser, sözlerini Ramazan Gökalp Arkın’ın yazdığı, Sadettin Kaynak’ın Nihavent
şarkısı olan “Bahar geldi güz bitti”yle başladı. Bir birinden güzel Nihavent ve acemaşıran
şarkılarla sürdü. TGC Başkanı Turgay Olcayto, konuk sanatçıya teşekkür belgesi sundu.

w

ANNE SEVGİSİ

w
w

Ahmet Özdemir ve Mualla Tetik, Anneler gününe ilişkin sundukları belgeselde, Anneler Günü, Babalar Günü ilân edilmeden önce de Türk gelenek göreneklerinde ayrım
yapılmadan anne ve baba sevgisinin, Tanrı sevgisinin ardından, sevgilerin en kutsalı sayılarak geldiğini belirttiler. Slaytlarda, “Anne ve baba sevgisi, yalnız Türk gelenek ve göreneklerinin temel direği değil, inanç dünyamızın da bizlere verdiği en güzel görevdir.
Hazreti Muhammed, anne ve babaya saygılı, sevgili olmayı öğütlemiştir,” görüşlerine
yer verildi.

KİMLER KATILDI?
Etkinliğe katılan ve şiirleriyle katkıda bulunanlar arasında şunlar bulunuyordu:

“Muammer Tuncer, Erol Aktı, Ali Kılıç, Coşkun Yücedağ, İsmail Saygılı, İzzettin Dönmez, Mustafa Kuşcuoğlu, Muhsin Durucan, Mürsel Adıgüzel, Süleyman Yener, Cum-hur
Yücel, Galip Uyar, Ahmet Tığlı, Ülkü Akman, Ata, Türk, Aynur Adıbelli, Gülşen Şen-derin,
Enver Hergüler, Havva Purde, Gülseren Akdaş, Necati Mumay, Nihat Çeçen, Yıldız Tuncel, Dilşade Güngör, Bülent Büyükakın, Seda Şimşek, Esin Üçüncüoğlu, Gönül Özgü-ner,
Nida Yerebakan, İbrahim Güleç.”
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11.10.2015

Şiir Günleri’nde vuslat konusu ele alındı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Müzesi’nde düzenlediği “Geleneksel Şiir ve Musiki
Günleri”nin 2015-2016 sezonu ilk toplantısı yapıldı.
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Etkinliği yöneten Ahmet Özdemir ve Ayla Demirbaş programın coşkusunu ağırlaştırırken,
içerikte yer alacak olan bazı görsel ve belgesellerin sunumunu iptal ettiler.
Edebiyatımızda, tasavvufumuzda, musikimizde ve şiirimizde vuslat konusunu anlatan
Ahmet Özdemir: toprağın tohuma, suya kavuşmasının vuslat olduğunu söyledi.
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Zaman tünelinin Ekim ayında aramızdan ayrılanlarla birlikte, şiirin ustaları bölümünde;
65. Ölüm yılı nedeniyle Ali Faik Ozansoy, 30. Ölüm yılı nedeniyle Metin Eloğlu ve Sabri Altınel, 20. Ölüm yılı nedeniyle Şemsi Belli’den söz edildi. TRT Alaturka Ses Yarışması Birincisi
ve İTÜ Türk Müziği Devlet konservatuarı son sınıf öğrencisi Taner Yalçın, aynı konservatuardan
Keman sanatçısı Cevher Aksoy’la birlikte musikimizde vuslat duygusunu yansıtan örnekler
sundular. Konukların büyük ilgi ve takdirleriyle karşılaştılar.
Programda söz alanlardan bazıları şunlardı: Meral Dalaman, Mürsel Adıgüzel, Güner Demiray, Şefika Albayrak, Mustafa Kuşçuoğlu, Ahmet Tığlı, Ülkü Akman, Yıldız Tuncel, Muhsin
Durucan, Erol Aktı, Ata Türk, Hülya Aslan, Bekir Akbulut, Cemil Özdemir, Metin Koca, Şükriye
Turan, Mine Kaya Sağlam, Acar Şölen, Ener Atagür, Halil Ciras, Esin Üçüncüoğlu, Tamer Karataş, Tülay Bayram, Bahattin Çetin, Metin Özer, İhsan Göktürk, İsmail Saygılı, Şengül Yıldırım,
Ercan Akbay, Güngör Kırmızıgül, Cumhur Yücel, Elif Çetin, Asuman Soydan Atasayar, Latif
Mahmat, Dilşade Güngör, Hanife Agan Pehlivanoğlu, Fatma Buşural, Gülay Pertez, Erol Pertez, Acar Şölen, Muammer Tuncer, Muzaffer Özdemir, Bircan Günel Tansel, Gülhan Kartay.

w

14.11.2015

TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri yapıldı

w
w

Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliği gazeteciler, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımlarıyla 14 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 13.0015.30 arasında yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın
Müzesi Şiir ve Musiki Günleri etkinliği devam ediyor. Etkinliği, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir,
Mualla Tetik ve TGC üyesi öğretmen spiker Ayla Demirtaş sundu. 14 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 13.0015.30 arasında Çemberlitaş’ta bulunan Basın Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte “Barış,
Atatürk ve Öğretmen” konusu işlendi. 14 Kasım 1950’de vefat eden şair Orhan Veli Kanık
ve Ekim ayında hayatını kaybeden şair ve yazar Mualla Orhon ve pek çok yazar belgeseller
eşliğinde anıldı. Konservatuar öğrencisi Elif İnci, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan örneklerle etkinliği zenginleştirdi.
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TAN EVİ ETKİNLİKLERİ

04.12.2014

Basın özgürlüğüne odaklanan sergiye TGC de destek veriyor

Tan Gazetesi sergisi 69. yıl sonra kendi evinde açıldı
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de desteklediği “Yokuşun Başı- Demokrasi Mücadelesinde
Tan Gazetesi 1935-1945” başlıklı sergi Cağaloğlu’ndaki Halil Lütfü Dördüncü İşhanı’ndaki Tan
Evi’nde açıldı.

w
w

w

Cağaloğlu yokuşunun başında, 1945 yılında yıkılan Tan Matbaası’nın yerine inşa edilen Halil Lütfü Dördüncü İşhanı, basın tarihi
açısından önemli bir sergiye kapılarını açtı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de desteklediği
“Yokuşun Başı- Demokrasi Mücadelesinde Tan
Gazetesi 1935-1945” başlıklı sergi Cağaloğlu’ndaki Halil Lütfü Dördüncü İşhanı’ndaki Tan
Evi’nde sanatseverlerle buluştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Halil Lütfü Dördüncü İşhanı
işbirliği ile hazırlanan sergi; TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Sirkeci Mansion Hotel’in desteğiyle gerçekleşti. Tarih Vakfı tarafından hazırlanan serginin küratörü Gökhan Akçura ve tasarımı Mehmet Ulusel üstlendi. Sergi, Tan Gazetesi’nin verdiği demokrasi ve basın özgürlüğü
mücadelesine odaklanıyor. Tan Gazetesi’nin yayın hayatına başlaması, baskın öncesi, verilen
mücadele, matbaanın son dönemi, baskından sonrası, yargılama, yurt dışına çıkış, tanıklıklar,
tepkiler, Tan Matbaası’nda yazanlar, çizenler ve çalışanların fotoğrafları ve çalıştıkları yıllara
kadar pek çok bilgiye, döneme ait fotoğraflara, gazete yazılarına, yazarların eşyalarına, kitap
görsellerine sergide yer veriliyor.

SERGİYE YOĞUN İLGİ

Zemin kattaki matbaa binasının olduğu yerde düzenlenen açılışa, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Tarih
Vakfı Başkanı Bülent Bilmez, Tarih Vakfı Genel Müdürü Münevver Eminoğlu’nu da aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

SERGİ BASKININ AYRINTILARINI ANLATIYOR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, sergi ile ilgili şunları
söyledi: “Gazeteci muhalefet duruşu olan bir meslek mensubudur ve kamu yararını güden kişidir. Ama bugün baktığımızda, Candaş medya, yandaş medya çok ciddi medyada kamplaşmaların olduğunu, gazetecilere hâlâ akreditasyon uygulandığını görüyoruz. Türk basın tarihinde
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sürekli tekrarları yaşıyoruz. Tan Gazetesi, Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip. Bu sergiyle
yeni nesil özellikle de gazeteci adayları, çok önemli yayınları olan bir gazetenin bir baskınla
nasıl yok edilişine tanıklık etmiş olacaklar. Biz hafızasız bir toplumuz. Tan Baskını’nı hepimiz
biliriz ama ayrıntılarına özellikle genç kuşaklar hakim değil. Sergi, bu önemli olayın etraflıca
öğrenilmesine hafızalarda kalmasına vesile olacak. O yüzden sergiyi çok önemli buluyorum.”
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, sergi ile ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:
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“Tarih nedense hep tekerrür ediyor. Tan Baskını’nda Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin'de ‘Kalkın
ey ehli vatan’ diyerek halkı, öğrencileri kışkırtıyor. Gençler de gelip yıkıyor. Fakat işin ironik
kısmı, 31 Mart’ta Hüseyin Cahit Yalçın’ın da gazetesi aynı şekilde gençler tarafından yakılıp yıkılıyor. Şimdi bu 2 olayı bir arada düşündüğümüz zaman artık bu günü anlatmaya gerek yok.
Demek ki 100 senedir Türk matbuatı aynı mücadelenin içinde bir arpa boyu yol alamadığını
görmüş oluyoruz. Hâlâ birbirimizi didikliyoruz. Birlikte olamıyoruz. Tan Matbaası’nın yakılıp yıkılmasından beri en kötü günlerimizi yaşıyoruz.”

SERGİLER DEVAM EDECEK

Tarih Vakfı Genel Müdürü Münevver Eminoğlu, şunları dile getirdi: “Tan Baskı’nı önemli bir
olay. Serginin açılma fikri, han sahiplerinin teklifiyle ortaya çıktı. Onlar Türkiye’de hem gazetecilik tarihi açısından he de demokrasi tarihi açısından önemli bir kültürel değerde oturduklarının farkındaydılar. Bu tarihin üzerinde herhangi bir iş hanı olmasını istemiyorlar. Bize geldiler,
neler yapılabileceği konusunda epey toplantı yaptık. Bu alanı bize tahsis ettiler. Kendileri de
bir cafe açtılar. Biz de Tan ile başlamak üzere Türkiye Basın Yayın tarihi ve İstanbul’un en kıymetli yeri olan Sirkeci, Cağaloğlu semt tarihini konu alan sergiler açacağız" dedi.

GAZETECİLER CEZAEVİNE ATILIYOR

w
w

w

Tarih Vakfı Başkanı Bülent Bilmez, "69 yıl sonra, basın yayın tarihini konuşmak, demokrasi
tarihini konuşmak anlamlı. Bugün de 1945'te yani bundan 69 yıl önce yaşanan sorunları yaşıyoruz. Bu sergiyi hazırlamaya başlarken böyle bir niyet yoktu ama serginin ortaya koyduğu şey,
nitekim serginin başlığı da 'Yokuşun Başı'. Bugün aslında hem demokrasi yokuşunun basın yayın
yokuşunun başında olduğumuzu görüyoruz, patinaj yaptığımızı görüyoruz" dedi. Aradan geçen
onca yıla rağmen basın tarihinde çok fazla şeyin değişmediğini vurgulayan Bilmez; "Çok fazla
şey değişmedi. Belki de bugün değişiklik olarak kabul ederseniz, artık binalar basılmıyor da gazeteciler işten atılıyor, gazeteler kapatılıyor, çalışamaz hale getiriliyor. Dinamitlenmiyor da bir
başka şekilde yine kapatılıyor, yine yıkılıyor, cezaevlerine atılıyor gazeteciler” diye konuştu.

ÇOK ESKİLERDE KALMASI GEREKİRDİ

Serginin Kuratörü Gökhan Akçura, "İnsanları 69 yıl sonra yine bu mekana getirmek ve aslında 69 yıl sonra hala hem medya tarihinde hem demokrasi tarihinde aynı noktada olduğumuzu, patinaj yaptığımızı görmemizi sağlamak istedik. Ne yazık ki o dönemin baskısı, bir ölçüde
bugün de sürüyor. Aradan 70 yıl geçmesine rağmen söylediklerinin bugün de geçerli olması
utanılacak bir durum ama bunu yaşıyoruz hep birlikte. Bu çok eskilerde kalması gereken bu
sergi ne yazık ki hala güncel” diye konuştu.
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Tan Evi toplantıları Hıfzı Topuz ile başladı

Cağaloğlu’ndaki Tan Evi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki Onur Kurulu başkanlarından Hıfzı Topuz, günümüzde medya patronlarının aynı zamanda holding patronu olduklarını ve bundan dolayı iktidarın her
istediğini yaptıklarını söyledi.
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Cağaloğlu yokuşunun başında, 1945 yılında yıkılan Tan Matbaası’nın yerine inşa edilen Halil Lütfü Dördüncü İşhanı’nda geçtiğimiz günlerde açılan Tan Evi, basın tarihi açısından önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

w

Bu kapsamda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Tarih Vakfı Tan Evi Kültür Avlusu’nda “Dünden Bugüne Türk Basınının
Özgürlük Sorunu” konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıya; TGC Başkanı Turgay
Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel
Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı ve
Ahmet Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel Göksu, TGC Önceki Onur Kurulu
Başkanlarından Hıfzı Topuz, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Tarih Vakfı Genel Müdürü Münevver Eminoğlu, Tarih Vakfı önceki Başkanı Halim
Bulutoğlu, Cumhuriyet Gazetesi çizeri Semih Poroy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: SERGİ TARİHE IŞIK TUTUYOR

w
w

Toplantını açılış konuşmasını TGC Başkan Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto,
şunları söyledi:
“Tan Baskını, basın tarihimizin utanç tablolarından biridir. Karanlıkta bırakılmış bir
tarihin parçasıdır. ‘Tan Evi’ndeki Yokuşun Başı- Demokrasi Mücadelesi’nde Tan Gazetesi
1935-1945’ başlıklı sergi tarihimize ışık tutuyor. Sergiye baktığımızda; Türkiye’de basının, insanları nasıl hedef gösterildiğini, hedefe konularak halkın önüne atıldığını bir kez
daha izliyorsunuz ve bugünleri hatırlıyorsunuz. O nedenle bu serginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sergiyle beraber, genç arkadaşlarımız dönemin basını hakkında
fikir sahibi olabilecekler. Tan Evi’nde önümüzdeki günlerde Tarih Vakfı’yla birlikte söyleşiler gerçekleştirerek basının özgürlük sorunlarını ele alacağız.”

GENEL SEKRETER GÜNEŞ: BASIN TARİHİ SANCILI OLAYLARLA DOLU
TGC Önceki Onur Kurulu Başkanlarından Hıfzı Topuz’un konuşmacı olarak katıldığı
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“Basın tarihi, Tan Olayı gibi ciddi ve sancılı olaylarla dolu. Şu an Türkiye’de 6 bin
800 gazete ve dergi, 263 televizyon kanalı, 1058 radyo istasyonu var. Türkiye’de yayınlanan dergi ve gazetelerin yaklaşık yüzde 60’ı yerel, yüzde 5’i bölgesel, yüzde 36’sı ise
ulusal yayın yapıyor. İktidara göre herkese hitap eden çok geniş bir yayın çeşitliliğinden
söz etmek mümkün görünüyor. Ama bu bize göre basın özgürlüğü anlamına gelmiyor.
22 gazeteci, 10 dağıtımcı 2015 yılına cezaevinde girdi. Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz.
Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü için mücadeleye devam etmeyi sürdüreceğiz.”
TGC Önceki Onur Kurulu Başkanlarından Hıfzı Topuz, Tan Olayı’nı, öncesi ve sonrasında yaşananları anlattı. Hıfzı Topuz, şunları dile getirdi:
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YENİ BİR TAN OLAYI YAŞANABİLİR

“Tan Baskını, Türk basınında unutulmayacaktır. O zamanki gazeteciler darmadağın
oldu. Türkiye yıllarca onun acısını çekti. Türkiye böyle günlerden geçti. 70 sene sonra
aynı koşullarla karşılaşıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi’nin Charlie Hebdo karikatürlerini yayınladığı diye başına gelenleri düşünün. Devlet, Cumhuriyet’e doğrudan doğruya müdahale ediyor mu? Etmiyor ama hedef gösteriyor. Cumhuriyet’i gericiler yağma etsin
diye ortam hazırlıyor. Yeni bir Tan Olayı yaşama tehlikesi içindeyiz. Korkunç bir şey.
Bugün bu tehlike hâlâ bertaraf edilmiş değil. 70 yıl önce yaşadığımız hadiseleri tekrar
yaşamamalıyız.. Bugün ona karşı koyan bir gençlik var. Bir takım felaketler insanlara,
toplumlara yeni ufuklar açıyor. Felaketlerden sonra iyi günlere kavuşacağız. Bu karanlıklardan sonra yarın iyi günler, aydınlık günler gelecek.”

HOLDİNG PATRONU İKTİDARA TESLİM OLUYOR

Topuz, Medya –sermaye-iktidar ilişkisi ile ilgili de şunları söyledi:

w
w

w

“Holdinglerin birçok alanda işleri var. İhale işleri, yol, ithalat ve ihracat işleri var. Holding iktidarla iyi geçinmek zorunda. Holding patronu aynı zamanda gazete patronu. Holding patronu hükümetle ilişkilerini devam ettirmek için hükümetin dediklerini yapmak
zorunda. Yani holding patronu iktidara teslim olmuş, bağlanmış insan oluyor. Büyük
patron ne isterse onu uygulamak zorunda oluyor. O dönemde bu yoktu. İnönü bunlara
karışmıyordu. Bugün holdingleşme gazeteleri bu sona götürdü. Gazeteler ve televizyonlar holdinglerin oldu. Holdingler de iş ve bankacılık çıkarları nedeniyle iktidar ile iyi
geçinmek zorunda. İktidar partisinin başında olan kişi emir verdiği zaman o emirlere
yüzde 100 uyuluyor. Gazetecilerin işlerine hemen son veriliyor. O zaman böyle bir şey
yoktu. Kimsenin iktidarı sevmiyor diye, işine son verildiğini ben hatırlamıyorum. Gazetelerin, televizyonların medyanın büyük sermaye işi olması, özgürlüğünü kaybetmesine
neden oldu. Başka yerlerde medya bu kadar iktidara köle olamaz. Bu kadar baskı altına
girmez.”
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25.02.2015

Doğan Hızlan: Tan Olayı’ndan ders alsaydık bugünleri yaşamazdık

Cağaloğlu’ndaki Tan Evi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Hürriyet Gazetesi Yayın
Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, “Bütün olay; gazetecilerin ve yazarların ileriyi bugünden görmeleri, politikacıların da sadece bugünü görmelerinden kaynaklanıyor”
dedi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Tarih
Vakfı’nın 24 Şubat Salı saat 18.00’de Cağaloğlu’ndaki Tan Evi’nde düzenlediği Tan
Toplantıları’na konuk olan Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Tan
olayının basın için bir dönemeç olduğuna
işaret etti. Tan baskınını gençlerin iyi bilmediğini belirten Doğan Hızlan şöyle konuştu:

w
w

w

“Tan baskınını bilirseniz bugünü iyi yorumlarsınız. Tan olayı iktidarla basının hesaplaşmasıdır. Gerçeği söylediği için bir gazetenin yıkılması, imha edilmesidir. Ancak bu konunun ne yazık ki elimizde bir incelemesi
yok. Günü birlik yaşayan bir toplumuz. Şimdi arasanız Sertellerin kitaplarının baskısı bulamazsınız. Tan’ın bir başka özelliği gelenekselleşmiş doğuya doğru düşünme sistemini
değiştirmesidir. Tan Cumhuriyet’in en yeni taraftarıdır. Ama ne yazık ki bizde modernleşmeyi daima gelenekçilik boğuyor. Tan Gazetesi’ni yapanlar uygarlığın ve düşünmenin
önemini, bir anlayışın esiri olmamayı anlatıyordu. Yeni Türkiye’nin yeni fikirlere ihtiyacı
olduğunu, düşman üretmek değil, ürettiğiniz düşmanla dost olmak gerektiğine dikkat
çekiyorlardı.”
Doğan Hızlan’ın konuk olduğu Tan Evi’nde “Babıali’de Bir Baskın: Tan” konulu toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Tarih Vakfı Genel
Müdürü Münevver Eminoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner’in de aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMALIYIZ

Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in üstlendiği toplantının moderatörlüğünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı yaptı.
Toplantının açılış konuşmasını TGC Başkan Turgay Olcayto yaptı.
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“Tan Sergisi’ni gezenler görmüşlerdir ki geçmişten ders çıkarmanın sayılamayacak
kadar faydası var. Ancak günümüze baktığımızda, ders almadığımızı görüyoruz. Ders
almış olsaydık bugünkü sorunları da yaşamazdık diye düşünüyorum. O yüzden Tan Olayı’nı iyi anlamak gerekiyor. Bu söyleşiler dizisi, 4 Aralık Tan Matbaası’nın yıktırılışının yıl
dönümünde başlayan bir projeydi. Etkinliklerimiz devam edecek.”

DALYANCI: DOĞAN HIZLAN EN ÖNEMLİ ELEŞTİRMENLERDEN BİRİDİR
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, şöyle konuştu:

“Doğan Hızlan bu yokuşun en kıdemlilerinden. Gazetelerin hepsinin Cağaloğlu’nda
olduğu dönemden itibaren bütün Türk basının gelişmesine tanıklık etmiş, deneyimli bir
ağabeyimizdir. Türk edebiyatının en önemli eleştirmenlerinden de birisidir.”
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DOĞAN HIZLAN: TAN KÜLTÜR DÜNYASINI DA BÜYÜTÜYORDU

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, konuşmasında şunları
söyledi:
“Yokuşun Başı: Demokrasi Mücadelesinde Tan Gazetesi Sergisi’ni gezdim. Bütün
olayları görseliyle birlikte, nedenleriyle birlikte anlamak için bu sergiyi gezmek lazım.
Serginin kataloğu yapılırsa çok daha güzel olur. Tan Gazetesi bir efsanedir. Tan olayının
perde arkasını görmek lazım. Bana göre bütün olay, gazetecilerin ve yazarların ileriyi bugünden görmeleri, politikacıların da sadece bugünü görmelerinden kaynaklanıyor. Tan,
sadece siyasi bir kimlikle var olmuş bir gazete değil. Çıkardığı küçük kitaplarla kültür
dünyasını da kapsamıştır. O zamanın gazetelerine önemli bir örnek. Sadece günlük gazetecilikle, haberle yetinmiyorlar. Okurlarının bir kültür birikimi de edinmesini istiyorlar.

w

ALDATILMANIN NELERE YOL AÇTIĞINI TAN GÖSTERİYOR

w
w

Tan Gazetesi’ne yapılan baskın bir günde olan bir şey. Üniversitede toplanılıyor, geliyor ve imha ediliyor. Tan’ı anlatanlar; nasıl olduğunu, ne olduğunu arkasındaki fikri anlatmaktan çok, yaşanan dehşeti şöyle ifade ediyor:
‘Koca koca bobinler, Sirkeci’den denize yuvarlanıyordu.’ Tabii ben o günü görmedim
ama annem o günü hatırlıyor. Birçok kimsenin anılarında var. O gün genç üniversiteleri
kamplara ayırarak bu yağmalamayı yaptılar. Üniversitelerin yönlendirmesi o dönemden
başlıyor. Tan Olayı’nın arkasında başka bir şeyi de görmemiz lazım. İnsanlar birçok kere
aldatılıyor. Aldatılmanın nelere mâl olduğunu Tan gösteriyor. İnsanlar kalkalım gidelim
diyorlar. Tan baskınına katılanlar bunun bir manipülasyon olduğunu sonradan anlıyorlar.
Siyasi meselelerde kıvılcımı ateşlemek mümkündür ama sonradan bastıramazsınız.
Tan’da bugünden baktığımızda çok iyi yazarlar olduğunu görüyoruz. Aslında o yıllarda
Türkiye’de günlük uygulamaların yanlışlığını anlatıyorlar. Ancak toplumda ‘Tan yazarları
onu, şunu yazıyor’ denilerek bir düşman kitlesi yaratılıyor. Düşman yaratmadan tahrip
etmek mümkün değil.”
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TGC-Tarih Vakfı Tan Evi Toplantıları’nın 3.’sü yapıldı
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Cağaloğlu’ndaki Tan Evi’nde düzenlenen toplantıda konuşan gazeteci, yazar Orhan Koloğlu basın iktidar ilişkilerinin tarihçesini anlattı. Orhan Koloğlu “Bazı siyasetçilerin çok
beğendiği Adnan Menderes döneminde 1955- 1960 yıllarında 2 bin 300 gazeteci basın
davalarında yargılandı. 860 gazeteci mahkum edildi. 1990’lı yıllarda ise 796 gazeteci
hakkında 632 dava açıldı. 218’i hapis cezası ile sonuçlandı. 44 gazeteci hakkında toplamda 4 bin yılı geçen hapis cezaları verildi” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Tarih Vakfı
ile birlikte düzenlediği Tan Evi Toplantıları’nın
üçüncüsünde “Basın-İktidar İlişkileri” ele alındı.
24 Mart Salı günü saat 18.00’de Cağaloğlu’ndaki
Tan Evi avlusunda düzenlenen toplantının konuşmacısı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi gazeteci ve araştırmacı yazar Orhan Koloğlu’ydu.

w

Toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel
Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi Dalyancı, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, Tarih Vakfı Genel Müdürü Münevver Eminoğlu, Tarih Vakfı önceki Başkanı
Halim Bulutoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

TAHRİK VE HASSASİYET SÖZCÜKLERİNİ DEVLET VE HALK ÇOK SEVİYOR

w
w

Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:
“Tan Olayı, medya için çok önemli; çünkü Tan baskını, Türkiye’de hassasiyet ve tahrik
sözcüklerinin değişmediği gösteriyor. Devlet her duruma karşı bir hassasiyet geliştirebiliyor, halk da tahrik olabiliyor. Halk tahrik olduğu diye Tan’a saldırıldı. Nedense bu iki
sözcüğü, hem devlet hem de toplum çok seviyor. Tan baskınına baktığımızda toplumun
bu olaya seyirci kaldığını görüyoruz. Bunun arkasında da medyanın halkı doğru bilgilendirmemesi yatıyor. Çünkü bizim anlayışımıza göre basın özgürlüğü, halkın gerçekleri,
doğruları öğrenme ve bilgi edinme hakkıdır. Tan’ı bir kez daha gündeme getirmenin ve
gençlere bunu anlatmanın boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum.”
Toplantının moderatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Sibel Güneş
Türkiye tarihinde basın iktidar ilişkisinin hep sorunlu olduğuna dikkat çekti. Basının tarih
boyunca iktidarın izin verdiği, tahammül edebildiği kadar özgür yayıncılık yapabildiğine
dikkat çeken Sibel Güneş, şöyle konuştu:
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“Tarih gösteriyor ki, iktidara gelmek için medya ile iyi geçinmeyi kendine hedef seçen
tüm siyasetçiler, iktidara geldikten sonra muhafazakarlaşarak en ufak bir eleştiriyi bile
kabul edemiyorlar. Basını bugün olduğu gibi vergi denetimleri, sansür, yayın yasağı, dava
ve cezaevi tehdidi ile kontrol etmeye çalışıyorlar. Yurttaş gazeteciliği yapan yayın organlarına reklam verilmesi engelleniyor. Halkın gündemi değil, iktidarın gündemi medyaya hakim oluyor ve gerçekler karartılıyor. ”

ORHAN KOLOĞLU: İLK GAZETE ÇIKTIĞINDA OKUR YAZAR ORANI YÜZDE 8

Toplantıda konuşan tarihçi, gazeteci, yazar Orhan Koloğlu, basın iktidar ilişkilerini
Türkiye’nin okur yazarlık oranındaki değişikliklerle birlikte anlattı: Koloğlu, şunları söyledi:
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“Ben çok genç yaşta gazeteciliğe girdim. 1947 yılında mesleğe başladığımda daha 2
veya 4 sayfa tutan gazeteler vardı. Fransa’da doktora yaptığım sırada neden bizim olduğumuz yerde dururken, Avrupa’nın ilerlediğini fark ettim. Bizde ilk gazete 1828 yılında
çıkarken; onlarda matbaa 1450’lerde kurulmuş. 1550’lerde Fransız bir düşünür, ‘Şu anda
Fransa’daki bekçi de çöpçü de okur, yazar durumda’ demiş. Bundan tam 270 yıl sonra
bile bizim okuryazar oranımız yüzde 8’lerde.
Basın Abdülhamit döneminde gelişti; ama karşı şeyler yazılmasın diye de kontrol
edildi. Bizde ilk kadın yazarlar, Abdülhamit döneminde gazetelerde yazmaya başladılar.
Avrupa’nın yüzyıllar içinde tam bir özgürlükle gelişen bir basın yapısı varken bizde çökmekte olan bir devlette basın kontrol ediliyordu.

w

Okuryazarlığı yükseltme çabası olan Latin harflerinin gelişi 1928’dir. Bu dönemde
okur yazar oranı yüzde 10’dur bunların çoğunluğu da devlet memurudur. Cumhuriyet
döneminde Latin harflerine geçilince askere gidenler bile kursa tabii tutuldu; onlara
okuma yazma öğretildi. Devrim dediğimiz şey bir anda düğmeye basmakla olmaz. Atatürk döneminde de kapalı bir basının olması doğaldır.

TÜRKİYE’DE FİKİR GAZETELERİNE SERBEST YAYIN HAKKI TANINDI

w
w

2. Dünya Savaşı, bütün dünya tarihini değiştirdi. 100 milyona yakın insan hayatını
kaybetti, sefaletle süründü. İsmet İnönü, Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na girmekten kurtaran adamdır. Bu çok önemli. O senelerde gazeteciliğe başladım, Galatasaray Lisesi’nde
okudum. Beyoğlu’nun ortasında Rus, Fransız, İtalyan, Alman, İngiliz elçilikleri vardı. Hepsi
savaş ile ilgili propagandalarını, gazetelerini, dergilerini dağıtırlardı. O dönemde Türkiye’deki fikir gazetelere serbest konuşma hakkı tanındı., Akşam, Tanin demokrasiden
yanaydı. Yurt ve Dünya gazeteleri ve bazı sol yayınlar çıkmaya başlamıştı. Tasviri Efkar
Alman yanlısıydı. Hepsine izin veriliyordu ama İnönü, iki kontrol mekanizması kurmuştu.
Sıkı Yönetim Komutanlığı bir şey görürse gazeteleri kapatıyordu. Öbür tarafta Ankara
Matbuat Müdürlüğü vardı. O dönem Yunus Nadi’nin kurucusu olduğu Cumhuriyet Gazetesi de kapatılan gazeteler arasındaydı. Gazetecilerin tutuklanması pek nadirdi.
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TAN OLAYINDA İNSANLAR SAÇMALADI
Tan olayına geldiğimizde; Tan’ı Amerika’da eğitim görmüş Serteller çıkarıyordu. Serteller komünist diye suçlandılar ama çalışan insanların haklarını savunuyorlardı.
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Ancak halkın bunlardan hiç haberi yoktu. Okur yazarlık oranı hala çok düşüktü. Bunlardan hiçbir haberi olmayan insanlara Sertellerin komünist olduğu söylendi. Sokaktaki
insanlar da saçmaladı. CHP’nin de içinden bile Tan Gazetesi’ni vurmaya, yıkmaya gelen
insanlar çıktı. Halkın tam hazmetmediği çağdaşlaşma sürecinde toplum bir anda saçma
hareketlerde bulunabilir. Tan olayı bunun bir örneğidir.
Tan olayından sonra çok partili döneme geçildi. Batı 300 senede demokrasiye geçerken biz 15-20 senede geçtik. Bunun bedeli vardı. Ne yazık ki bu bedeli hep birlikte
ödedik.
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TGC ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNAN EN İYİ KURUMDUR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1946 yılında kuruldu. Bugün memleketimizde özgürlükleri tam anlamıyla savunan en iyi kurumdur. Kurulduğu günden bu yana basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü savunuyor. Şimdi bazı iktidar temsilcilerinin çok beğendiği
1955- 1960 yıllarında 860 gazetecinin mahkûmiyetiyle sonuçlanan, 2300 basın davası
görüldü. Basına büyük baskı uygulandı. Birçok gazeteci cezaevine konuldu. Nisan 1960’da
Akşam Gazetesi’nin yöneticisiydim. Gazede 170 bin satıyordu. Ama ilan sektörü yoktu,
sadece resmi ilan vardı.Gazetenin satışı maliyeti karşılamıyordu. Çok iyi yazarlarımız
vardı. Ama Demokrat Parti’yi eleştirdiğimiz için resmi ilanlarımız birden kesildi. Beni görevden aldılar. Çok satan muhalif gazeteler kapandı. İktidara yakın gazetelerin tirajları
düşüktü ama aldıkları destekle çıkıyorlardı. Halkın bu dönemde okuryazar oranı hâlâ
yüzde 40 idi. Toplumun tamamı değişirse bir yerlere varılabilir. Bugün de durum değişmiş değil, iktidara yakın gazetelerin tirajları düşüyor.

w

GAZETECİLER YÜKSEK RAKAMLAR ALMIYORDU

w
w

Peki gazeteciler ne kadar kazanıyordu? Gazetede haftanın 7 günü 18 saat çalışıyordum ona rağmen yabancı dil bildiğim için bir şirketin de çevirilerini yaparak para kazanmaya çalışıyordum. Bizdeki basının büyük yükseliş göstermesi 1970’lerde başladı.
Günaydın, Hürriyet gazeteleri baskı tekniklerini değiştirdi. Gazetelerden toplumun değiştiği hissediliyordu. 70’lerde ikinci askeri darbeyle serbest piyasa mekanizması yerleştirilmesi yarışı bizde başladı. Hiç çaresi yoktu, gazetecilerin hepsi büyük sermayenin
yönetimi altında gidiyordu.

796 GAZETECİ HAKKINDA 632 DAVA AÇILDI

1990’lı yıllarda ise 237 kitap yasaklandı. 796 gazeteci hakkında 632 dava açıldı. 218
hapis cezası ile sonuçlandı. 44 gazeteci hakkında toplamda 4 bin yılı geçen hapis cezaları
verildi. Bunlar resmi bilgiler. İktidara gelen ‘ben kaybetmeyim diye muhafazakarlaşır”
Bunun için gazeteyi çıkaran mekanizmaları ele geçirip onları yönetmek ister. Aksi olursa
da gazeteler yok edilir.
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Tan Evi Toplantılarının 4.’süne Altan Öymen konuk oldu
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Cağaloğlu’ndaki Tan Evi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Radikal Gazetesi yazarı
Altan Öymen, “Basının, öğrencilerin, gençlerin, profesörlerin, yargı mensuplarının bu
kadar büyük baskı altında tutulduğu hiçbir dönem hatırlamıyorum. Eskiden 3 ay yatılıyordu şimdi 5 yıl yatılıyor. Eskiden basılı kitaplar toplatılırdı şimdi kitaplar basılmadan
yasaklanıyor” dedi.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Tarih
Vakfı ile birlikte düzenlediği Tan Evi Toplantıları’nın dördüncüsünde “Tan Olayı’nın
Anımsattıkları” konusu ele alındı. Cağaloğlu’ndaki Tan Evi avlusunda düzenlenen
toplantıya konuşmacı olarak Radikal Gazetesi yazarı Altan Öymen katıldı. Toplantıya;
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay
Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel
Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi Dalyancı, Ahmet Coşkunaydın, Akdağ
Saydut, Hakan Çelik, Halil Lütfü Dördüncü’nün yakınları, İzzet Sedes, Hulusi
Yavaşlar,TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, Tarih Vakfı önceki Başkanı Halim Bulutoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

TAN OLAYI, ÖNEMLİ DEVLET UTANÇLARINDAN BİRİDİR
Moderatörlüğü üstlenen TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

w
w

“Tan Olayı, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli devlet utançlarından biridir. Çok acı
bir olay. Geliyorsunuz bir gazeteyi yıkıyorsunuz. Üstelik gazetede çalışan insanlar da Türkiye’nin en değerli yazarları. Tek muhalif insan Sabiha Sertel. Sosyalist bir yazar. Eleştirileri o merkezde toplanıyor. Ama Sabiha Sertel’i hedefe koyuyorlar. Bugün bazı
insanların nasıl hedefe konulduklarını gördüğümüzde Sabiha Sertel’i anmadan edemiyorsunuz.”

ALTAN ÖYMEN: TAN GAZETESİ DEMOKRASİYİ SAVUNDU

Radikal Gazetesi yazarı Altan Öymen, konuşmasında Tan olayının topluma olan etkilerini dile getirdi:
“Tan Gazetesi olayı olduğu sırada ben gazeteciliğe başlamamıştım. Ankara’da ortaokul son sınıftaydım. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı bitmiş; Türkiye, savaşa girmeden kur192
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tulmuştu. O zaman Cumhurbaşkanı İsmet Paşa, özgürlükler anlamında bir takım adımlar
atılacağını söyledi. O süreç başladı ve arkasından partiler kurulmaya başlandı. Tan Olayı
işte böyle bir atmosfer içinde oldu. İç politika açısından demokrasiye doğru gidiyorduk.
Demokrasiyi savunan gazetelerden biri de Tan Gazetesiydi. Demokrat Parti’nin kuruluşunu teşvik eden gazeteydi. Zekeriya Sertel, gazetenin sahibi ve başyazarıydı. Sertel,
Demokrat Parti’yi destekliyor hatta gidip temaslar bile yapıyor. Kuruluşunu çeşitli açılardan kolaylaştırmak için çalışıyor. Ahmet Emin Yalman da o zamanlar zannediyorum
Vatan’da desteklemeye çalışıyor. Hatta aralarında rekabet var. Hangimiz daha çok destekleyeceğiz. O sırada Zekeriya Sertel, gazetenin yanında daha kuvvetle destekleyeyim
diye bir de dergi çıkarmak istiyordu. Derginin adı ‘Görüşler’ olacak. Gazete daha tarafsız
olacak. Ötekinde görüşler, yazılar daha çok yer alacak. Dergi anonsunda ‘Menderes,
Celal Bayar da yazarımız olacak’ şeklinde anons yapılıyor.

.tg
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HÜSEYİN CAHİT İLE ZEKERİYA SERTEL’İN KALEM ARKADAŞLIKLARI VARDI

Basında da o dönem birbirlerine kızanlar var. İstanbul basının hepsi o zaman Cağaloğlu'ndaydı. Gazetelerin sahipleri birbirlerini tanıyorlar. Hatta daha önce birlikte gazete
çıkarmış, ayrılmış olanlar da var. Hükümetle uğraşmanın güç olduğu zamanlarda polemik
yapmanın yolu da birbirleriyle polemik yapmaktı. Gazeteler arası polemik yapmaktı. Gazetelerde Tan’a hücum edenler var. Tan’ın onlara cevapları vardı. Böyle bir durumdayken
bir sabah vakti Tanin Gazetesi’nde Hüseyin Cahit Yalçın’ın yazısı çıkıyor. ‘Kalkın, ey ehli
vatan’ başlığını taşıyor. Aslında Zekeriya Sertel ile Hüseyin Cahit, basın mensubu olarak
birbirleriyle tanışıyorlar. İyi ilişkileri de var aralarında. Hatta bir karikatürde ikisi bir arada
kalem arkadaşı olarak yan yana görünüyorlar. Ona rağmen bu hücum geliyor. Evvelden
de basının içinde polemikler vardı. Zekeriya Sertel anılarında Hüseyin Cahit’ten böyle
bir tepkiyi beklemediğini söylüyor.

w

ZEKERİYA SERTEL’DEN VALİYE DEFALARCA TELEFON

w
w

Zekeriya Sertel’e Tan'a yapılacak baskın haberi geliyor. O da dönemin İstanbul Valisi
Lütfi Kırdar’ı yardımcı olması için telefonla arıyor. Gece de olaylar oluyor. O sabah İÜ
Hukuk Fakültesi'nden Tan'a doğru bir hareket başlıyor. Öğrenciler yürüyorlar. Aralarında
Orhan Birgit de var. Zekeriya Sertel, Valiye bir kez daha telefon ediyor. Gazeteye gitmemesi için dostlarından tavsiye geliyor. Evinde kalıyor. Sertel, telefonlarla durumun
ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Vali yine ‘merak etme. Gençlerin bindiği vapuru Kadıköy’e uğramadan Adalar’a gitmesini emrettim’ diyor. Serteller için uzun süren bir gurbet
başlıyor. İstanbul’da kaldıkları sırada da hep yer değiştiriyorlar. Kimler sorumlu tutuluyor? Bu sorunun yanıtı ise şöyle: Zekeriya bey ve eşi, 3 ay tutuklu kalıyorlar. Önce mahkum oluyorlar. Yargıtay bozuyor, kurtuluyorlar. Fakat 3 aydan sonra İstanbul’da evde
kalmaktan başka da yapacak bir şey bulamıyorlar. Polis takibatı altındalar. Bir süre Paris'te kaldıktan sonra Sovyetler Birliği’ne geçiyorlar. Zekeriya Sertel, Türkiye’ye gelmek
istedi. Paris’teyken gelme girişimlerinde bulundu. Geldi, hava meydanından geri çevirdiler. Bir süre burada kaldı, döndü. Sabiha Hanım, Rusya’da öldü.”
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TAN EVİ TOPLANTILARI 5
18.05.2015

g.
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Tan Evi Toplantılarının 5.'sinde 'Tan Gazetesi' şairleri anıldı

TGC ve Tarih Vakfı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da Cağaloğlu’ndaki Tan Evi’nde
toplantı düzenledi. Toplantıda TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Tan Gazetesi’nin şair yazarlarını anlattı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Tarih Vakfı ile birlikte düzenlendiği Tan Evi toplantıları devam ediyor. 27 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30’da düzenlenen beşinci toplantıda Tan Gazetesi şairler yazarları anıldı. Toplantıya konuşmacı olarak TGC Genel
Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir katıldı.

HANGİ İSİMLER ANILDI?

Yayın hayatına 1935 yılında Atatürk’ün talimatı ve İş Bankası sermayesiyle başlayan,
Tan Gazetesi, 4 Aralık 1945 yılında baskına uğrayıncaya kadar dönemin en önemli kalemlerini yazar kadrosunda bulundurdu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Özdemir, toplantıda şair yazarlar; Aziz Nesin, Bedir Rahmi Eyüboğlu,
Mithat Cemal Kuntay, Nazım Hikmet, Ramazan Gökalp Arkın, Rıfat Ilgaz, Sabahattin
Ali, Sait Faik Abasıyanık, Yaşar Nabi Nayır, Yusuf Ziya Ortaç’ı ele aldı.

AHMET ÖZDEMİR (TGC GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

w
w

w

Gazeteci Yazar Ahmet Özdemir 1948 yılında Şarkışla’da doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1969 yılında gazeteciliğe başladı. Düzeltmenlikten genel yayın müdürlüğüne kadar çeşitli görevlerde çalıştı. 1989 yılında Basın İlan
Kurumu’na geçti. 30 Eylül 2003’de emekli oldu. Çeşitli ödüller kazandı. Çoğunluğu
TRT’de olmak üzere “Folklor Penceresi”, “Cönklerden Günümüze Halk Şairlerimiz”,
“Cumhuriyetimiz Şiirimiz”, “Geleceğimizi Aydınlatanlar”, “Bir Şiirdir Yaşamak”, “Bir Türküdür Yaşamak”, “Ozanların İzinde”, “Radyo Sanatçıları Halk Konserleri”, “Türkü Sevdalıları”, “Türkülerle Yaşamak” gibi birçok radyo, televizyon programları ve dizilerinin
metin yazarlığını yaptı. Oyunları TRT’de yayınlandı. Çeşitli kanallarda yayınlanan “Ozanların İzinde” belgeselini çekti. 2010 Yılında TGC Yönetim Kurulu’na ve Basın İlan Kurumu
Genel Kurul Üyeliği’ne ve Denetçiliğine seçildi. 2015 yılında BİK Yönetim Kurulu üyesi
oldu. TGC Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. İstanbul gazetesinde köşe yazarlığı ile
birlikte, çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde yazın hayatını sürdürüyor. Roman,
öykü, şiir, araştırma, derleme, biyografi, çocuk dallarında 80’in üzerinde kitabı var.
Ahmet Özdemir’in iki oğlu ve üç torunu bulunuyor.
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07.12.2015

Tan Baskını’nın 70. yılında gazeteciler dayanışma çağrısı yaptı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Tarih Vakfı’nın desteklediği “Sertel Ailesi: Selanik’ten
Sılaya” başlıklı sergi Cağaloğlu’ndaki Halil Lütfü Dördüncü İşhanı’ndaki Tan Evi’nde sanatseverlerle buluştu.

.tg
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or

Tan Gazetesi’nin ve matbaasının 4 Aralık 1945 yılında tahrip edilip yağmalanmasının
70. yıldönümünde “Sertel Ailesi: Selanik’ten Sılaya” başlıklı sergi Cağaloğlu’ndaki Halil
Lütfü Dördüncü İşhanı’ndaki Tan Evi’nde açıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Tarih Vakfı,
Türkiye Yayıncılar Birliği ve Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi Yönetimi’nin desteklediği
serginin açılışı yoğun ilgi gördü.
Sergiye; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto, Önceki Başkan
Orhan Erinç, Genel Sekreter Sibel Güneş,
Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir
ve Niyazi Dalyancı, Tarih Vakfı Başkanı Işık
Tamdoğan ve Sertel ailesi adına Tia (Atiye)
O'Brien, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı
ve yazarı Doğan Hızlan, Radikal Yazarı Altan Öymen, Galatasaray Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Yasemin İnceoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof.
Dr. Zafer Toprak, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Mahmut Çınar, Tarihçi-Yazar
Orhan Karaveli, araştırmacı-yazar Ayşe Hür, Nazım Alpman, Doğan Hızlan İpek-Oral
Çalışlar’ın da aralarında bulunduğu 100'e yakın çok davetli katıldı.

w

BAŞKAN OLCAYTO: “4 ARALIK TÜRKİYE TOPLUM TARİHİNİN DE BİR UTANÇ SAYFASI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, açılış konuşmasında şunları
söyledi:

w
w

“4 Aralık yalnız basın tarihinin değil Türkiye toplum tarihinin de bir utanç sayfası.
Ondan sonra Türkiye, pek çok katliamlar, yıkımlar gördü. Gazeteler basıldı, yıkıldı ama
Tan Matbaası tek parti döneminde başlayan bir ilktir. Ondan sonra demokrasiye geçildi.
Ama demokrasiye geçiş de her zaman ‘demokrasicilik oyunu’ şeklinde sürdü gitti. Tarih
Vakfı ve Dördüncü ailesiyle, ilk sergiye yaparken bu serginin çok ilgi göreceğini düşünüyorduk. Üniversitelerin, iletişim fakültesi öğrencilerin, gazetecilerin sergisi gezmesini istiyorduk. Şimdi daha çok kişiye ulaşması için sergiyi bir yıl daha uzatmaya karar verdik.”

TGC GENEL SEKRETERİ SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİLER HALKIN GÜNDEMİNİ YAKALAR

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, konuşmasında şunları söyledi:
“İktidarlar tarafından gazetecileri vatan haini olarak suçlamak Serteller döneminden
beri süren bir gelenek. Gazetecilik mesleğini; devlet sırrını açıklamak, casusluk, terör ör195
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gütüne yardım etmek gibi başlıklarla yan yana getirerek gazetecilik mesleğinin itibarı
zedelenmek isteniyor. Halkın oyuyla iktidara gelenler halkın hangi gerçeği öğreneceğine
de kendileri karar vermek istiyor."

IŞIK TAMDOĞAN: GAZETECİLER GEÇMİŞE BUGÜNÜN GÖZÜYLE BAKABİLMEMİZİ SAĞLIYOR
Tarih Vakfı Başkanı Işık Tamdoğan, ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

g.
tr

“Gazetecilikle birebir faal olan gazetecilerin, tarihçilere de öğretecek çok şeyleri var.
Onların deneyim ve tanıklıkları bizler için çok önemli. Geçmişe bugünü göz önüne alarak
bakabilmemizi sağlıyor.”

FAHRİ ARAL: O GÜNDEN BUGÜNE ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Aral, şunları dile getirdi:

.tg
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“Bu serginin de çok büyük anlamı var. Tan’ın polemikleri vardı. O polemikler basın
özgürlüğünün ne olduğunu anlatan çok önemli polemikler. Tan’ı çok iyi bilmek lazım.
O günden bugüne çok fazla bir şey değişmedi. Şimdi Can Dündar ve pek çok gazeteci
arkadaşlarımız içeride. Belki bunlar kitaba dökülür.”

TİA (ATİYE) O'BRİEN:DEMOKRASİYE İNANÇLARINI HİÇ KAYBETMEDİLER

Sertellerin torunu olan Tia (Atiye) O'Brien, toplantıda duygularını şu sözlerle aktardı:

w

“Türkiye’de gazetecilik açısından demokrasi mücadelesinin ne kadar önemli olduğu,
daha o zamanlardan itibaren insanların ne kadar büyük fedakarlıklar yaparak bu mücadeleyi sürdürdüklerinin bilinmesi bugün için daha da anlamlı. Annemin saklamış olduğu
bu fotoğraflar ve anılar sayesinde biz de bu sergiyi açmayı başardık. Teyzem Yıldız Sertel
de Türkiye’de demokrasinin güçlenerek gelişeceğine inancı vardı. Ben Yıldız Teyzem’e
onu gördüğüm her seferinde ‘Değdi mi?’ diye soruyordum. Demokrasiye inancını her
seferinde tekrarlardı. 2009 yılında ölüm döşeğinde iken yine ‘Değdi mi?’ diye sordum.
Bana ben de bunu düşünüyordum dedi.”

w
w

ORHAN ERİNÇ: ZEKERİYA SERTEL ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK NEDENİYLE HAPSE GİREN İLK
GAZETECİLERDENDİR
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç ise konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:
“Bugün basın ve demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün. Gazeteciliğe, 1957
yılında Halil Lütfü ve Zekariya Bey’in de kurucuları arasında yer aldığı Son Posta’da başladım. Bu sergide bazı fotoğraflar var. Zekeriya Bey’in hapishane ile ilgili bahçede poz
verdiği fotoğrafta bir tarafta da elinde de gazete okuyan kişi Selim Ragıp Emeç. Selim
Ragıp Emeç, Zekeriya bey de araştırmacı gazetecilik nedeniyle ilk hapse giren gazetecilerdi. 3 yıl hapse mahkum olmuşlardı. Sultanahmet’te yatmışlardı. Tan, cesur bir gazetecilik örneğidir. Tan Matbaası baskını, acı bir meslek günü olarak anımızdadır. Kimse
geçmişten ders almadığı için ne yazık ki böyle sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz.”
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NİYAZİ DALYANCI: BUGÜNÜ ÇOK DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN GERİYE BAKMAK LAZIM
TGC Genel Sekreter Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Niyazi Dalyancı,
şöyle konuştu:

g.
tr

Bugünü çok daha iyi anlamak için geriye bakmak lazım. Türkiye’de olumlu ne yapıldıysa önüne bir suçlama getirilmiştir. Tan bunlardan biridir. Çok vahşi laflar söylenmiştir.
Bu sergiyi herkesin gezmesini tavsiye ediyorum.”

ALTAN ÖYMEN: ZEKERİYA-SABİHA SERTEL’İN ESERLERİNİ OKUMAKTA SAYISIZ FAYDA VAR

Radikal Yazarı Altan Öymen ise dinleyenlere Sertellerin eserlerini okumalarını tavsiye
ederek sözlerini şöyle sürdürdüi:
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“Yıldız Sertel’e ‘Değdi mi?’ diye sormuşlar. Şimdi geriye doğru bakıldığı zaman çok
ızdırap çektiler, acı çektiler ama değdi. O zamanlar Sertel’lere uygulanan anlayış hala
devam ediyor. Şekli biraz değişti. O zaman bobinleri aşağıya indirmişlerdi, Böyle manzaralar yok. Ama cam kırma meselesi o zaman da bu zamanda var. Hürriyet Gazetesi’ne
saldırıyı iki kez denediler. Bugün camlar kırılıyor ama biraz daha ileriye gidilse daha beteri
de olacak. Cinayetle, korkutarak fikir hürriyetini ortadan kaldırmaya çalışmak mümkün
değil. Sertellerin eserlerini okumakta sayılamayacak kadar fayda var. O eserlere bakılarak
nelerin yapılmaması, nelere göz yumulmaması gerektiğini görmek mümkündür.”

YASEMİN İNCEOĞLU: 4 ARALIK’I DAYANIŞMA GÜNÜNE ÇEVİRMELİYİZ

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

w
w

w

“70 yıl önce bugün Türkiye basın tarihi, siyasi yaşam açısından utanç günü. 4 Aralık
2015, bugünü daha çok dayanışma gününe çevirerek, basın özgürlüğünü savunmak, sansüre hayır demek, eleştiri, tartışma ve en önemlisi demokrasi kültürünün yerleşiminde
hep beraber, bir arada dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Türkiye’de çok özgür bir basını yaşadığını geçmişten bugüne kadar söyleyemeyiz. Kısa dönem balayı dönemleri yaşandı. Benim gördüğüm 2010’lı yıllardan itibaren
ciddi anlamda medyanın bağımsızlığından bahsetmenin mümkün değil.”

ZAFER TOPRAK: YAYIN DÜNYASINA YENİ BOYUT GETİRDİLER
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak, şunları dile getirdi:

“Çok güzel bir sergi. Biz tarihçilere söz bırakmıyor aslında. Serteller’in erken dönemi
ile ilgili, bu sergide daha az yer alan evre ile ilgili bilgi sunmak istiyorum. Tan Öncesi döneme baktığımızda; Yeni Felsefe Mecmuası, Büyük Mecmua, Resimli Ay Mecmuası karşımıza çıkıyor. 1919 Büyük Mecmua adlı bir dergi, Türkiye’de toplumsal cinsiyet
tartışmalarının son derece yoğun yer aldığı bir dergidir. Serteller, Türkiye yayın dünyasına
yepyeni bir boyut getirmişlerdir. Özellikle Amerika’dan döndükten sonra çıkardıkları Resimli Ay ve çevresindeki yayın portresine baktığımızda; Resimli Perşembe, Resimli Hafta
ya da cep kitapları bütün bunlar, ansiklopedi, çocuk kitapları yayınladılar. Heidi’yi
Türkçe’ye kazandıran Sabiha Sertel’dir. Bu yayınların içeriklerinde de büyük değişiklikler
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var. Resimli Ay’a baktığımızda çok farklı bir yayıncılık yaptıklarını görüyoruz. Resimli Ay,
yedi yıl çıktı. 1924’ün Şubat ayında başladı. 1931’in Ocak ayına kadar devam etti. Resimli
Ay, Serteller’in Amerika’da edinimlerinin sonucu olarak yayınlanmıştı. Biz Amerika’yı
Resimli Ay üzerinden okuma fırsatı bulduk. Sosyal sorunların gündeme getirildiği bir
dergiydi.”

g.
tr

MAHMUT ÇINAR: TAN TÜRKİYE’NİN ÖZGÜR KADINLARINA YÖNELİK BİR SALDIRIDIR
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Mahmut Çınar, şöyle konuştu:
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“Tan’ın bir sembol olduğunu biliyorum. Tan örneği ne tek başına bir örnektir. Ne
Tan’dan öncesi ne Tan’dan sonrası birbirinden ayrılabilir. Basının üzerinde her zaman
demokrasi kılıcı vardı. Türkiye’de iktidar ne zaman kuvvetliyse, ne zaman güç krizi içine
girdiyse bir medyayı da kendisiyle birlikte işe koşmuştur. Yıllar önce Sabiha Sertel üzerine
bir ödev yapmış ve çok etkilenmiştim. Tan Gazetesi'ne yapılan saldırı yalnızca bir kitlesel
nefretin, yalnızca bir devlet projesinin ürünü değildir. Türkiye’nin özgür kadınlarına yönelik bir saldırının adıdır. Tan Baskını’ndan önce yazılmış olan yazıların neredeyse tamamında Zekeriya Sertel’den çok ‘o kadın, o kadın’ diye Sabiha Sertel hedef
gösterilmiştir.”

ORHAN KARAVELİ: 4 ARALIK’TA BEYOĞLU’NDA DA GAZETELER TAHRİP EDİLDİ

“Tan Baskını olduğu zaman ben 15. yaşında Galatasaray Lisesi öğrencisiydim" diyen
tarihçi yazar Orhan Karaveli Tan Baskını süreciyle ilgili izlenimlerini şöyle aktardı:
"Galatasaray Lisesi’nde biz Tan Gazetesi’ni okuyorduk. Abdi İpekçi çok yakın arkadaşımdı benden de bir sınıf üsteydi. Onunla oturup okulda bunları konuşuyorduk. 4 Aralık’ta sadece Tan Gazetesi tahrip edilmedi, Beyoğlu’nda da gazeteler, dergiler, kitapevleri
tahrip edildi, yağmalandı. 4 Aralık’ı yerinde izleyemedik ama daha sonra Abdi İpekçi ile
birlikte çıkıp buraya geldik. Bobinler her yerdeydi.”

w

AYŞE HÜR: SABİHA SERTEL’E YAPILAN SALDIRILARIN BENZERİ BUGÜN KADIN
GAZETECİLERE YAPILIYOR

w
w

Araştırmacı-yazar Ayşe Hür ise konuşmasında Sabiha Sertel'in dönemin kadın gazetecisi olarak yaşadıklarına dikkat çekti:
“Tan Baskını sırasında da baskını yapanlar ellerinde kırmızı boyalarla oraya gelip, Sabiha Sertel’i yakalayıp, onu çırılçıplak soyarak kırmızı boyaya batırarak onu hem cinsiyetiyle teşhir etmek istediklerini söylüyordu. Bugün de benzeri saldırılar kadın
gazetecilere yapılıyor. Kadına kadınlığı üzerinden, yaşı üzerinden, fiziği üzerinden saldırılar yönlendiriliyor. Değer miydi diye sorarsanız evet değerdi.”
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TAN EVİ TOPLANTILARI 6

g.
tr

09.03.2016

TGC Tan Gazetesi’nin Kadın Yazarlarını andı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği “Tan Gazetesi’nin Kadın Yazarları” başlıklı
toplantıda konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, basının zor günler geçirdiğini söyledi.
Başkan Olcayto, “İktidarın elindeki hem gazete sayısı hem ekran sayısı giderek çoğalıyor. Tek tip yayın halka sunuluyor” dedi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Tan Evi Kültür Avlusu’nda TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir’in konuşmacı olduğu “Tan Gazetesi’nin Kadın Yazarları” başlıklı
bir toplantı düzenledi. Toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay
Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Sekreteri Engin
Köklüçınar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Toplantının moderatörlüğünü üstlenen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, konuşmasına 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı, Tan Evi toplantılarında bugüne kadar yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

MUHALİF BASIN GİDEREK KÜÇÜLÜYOR

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
yaptı.

w

Başkan Olcayto, şunları dile getirdi:

w
w

“Basın güç günlerden geçiyor. Meslektaşlarımız büyük baskı altında çalışıyor. Halkın
haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı dediğimiz basın özgürlüğü, gazetecinin değil halkın haber alma özgürlüğüdür. Halkın doğru bilgi edinme hakkıdır. Bu hak ortadan kalkıyor. İktidarın elindeki hem gazete sayısı hem ekran sayısı giderek çoğalıyor. Tek tip yayın
halka sunuluyor. Muhalif basınsa giderek küçülüyor. En son IMC Kanalı, TÜRKSAT uydusundan çıkarıldı. bu ortamda gazetecilik yapmak çok zor. Türkiye’de sık sık gazeteler
basıldı. Gazeteler yakıldı. Kimi sol, kimisi Kürt diye yakıldı. Tan Gazetesi, tek parti döneminin kışkırtmasıyla ortaya çıkmış bir felakettir. Üniversite öğrencileri kışkırtılmıştır. Günümüzde de biliyorsunuz Hürriyet’e saldırıldı. Kapısı parçalanmaya çalışıldı. Bunlar
yapılırken kapıda güvenlik güçleri, TOMA’lar vardı. Kimse müdahale etmedi. Böyle bir
ortamda gazetecilik yapılıyor Türkiye’de. Ülkemizde çok sayıda iletişim fakültesi var.
Tan Olayı’nı üniversite öğrencileri bilmiyor. Zaman zaman öğrencilere Tan Olayı’nı bilip
bilmediklerini soruyoruz. Bilmiyorlar. Türkiye’de hâlâ sanki bir takım şeylerin konuşulması tabu.”
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AHMET ÖZDEMİR: TAN GAZETESİ’NDE 10’UN ÜZERİNDE KADIN GAZETECİ YAZDI
Açılış konuşmasından sonra söz alan TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Tan Gazetesi’nde 10’un üzerinde kadın gazetecinin yazdığını belirtti. Özdemir toplantıda Tan Gazetesi yazarlarından Suat Derviş, Kerime Nadir, Muazzez Tahsin Berkand
hakkında bilgi verdi.

Ahmet Özdemir, şöyle konuştu:

g.
tr

SUAT DERVİŞ YURT DIŞINA GİDEN İLK KADIN GAZETECİYDİ

.tg
c.
or

“Suat Derviş 1903 yılında İstanbul’da dünyaya gelmişti. 69 senelik yaşamında birçok
esere ve birçok ilke imza attı. Ona yazarlık yolunu Nâzım Hikmet açtı. “Hezeyan” adlı
şiirini kendisinden habersiz 1918’de Alemdar gazetesinde yayınlatmıştı. Gazetenin edebiyat ekini yöneten Yusuf Ziya Ortaç, Suat Derviş’i “Türk edebiyatının göklerine doğan
yeni bir yıldız” diye takdim etmişti. Suat Derviş, bu zamandan sonra başlayan profesyonel meslek olarak benimsediği yazarlığı, yaşamının sonuna dek sürdürdü. Nazım Hikmet’le arkadaşlıkları tek taraflı bir aşka dönüştü. Suat Derviş bu aşka karşılık vermese
de, hayatının bütün dönüm noktalarında Nazim Hikmet her zaman yanında oldu. Son
Posta gazetesinde çalışırken 1936 yılında Montrö Konferansı’nı izlemeye gitti. Yurtdışına
giden ilk kadın gazeteciydi. Gazetecilik yaşamında Tan gazetesinin önemli bir yeri vardı.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde, Avrupa’daki politik çekişmeleri izlemek üzere yazarlarını
dış ülkelere gönderen Tan gazetesi, Suat Derviş’i de Rusya’daki gelişmeleri izlemekle
görevlendirmişti.

KERİME NADİR VE MUAZZEZ TAHSİN BERKAND’IN ÇALIŞMALARI

w

Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkand; Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetiştiler. İlk
eserlerini bu dönemde verdiler. Bu dönemde batılılaşmanın yeni bir dünya görüşü, hedef
ve ideal olarak ortaya konduğu; milli değerleri de içinde barındıracak yeni bir yapılanmaya gidildiği dönemdir. Kerime Nadir çoğunlukla kavuşamamış âşıkların romanını
yazdı. Muazzez Tahsin hep mutlu sonla bitirdi.

w
w

Kerime Nadir Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından biriydi.
Onun da yolu, birçok gazete ile birlikte. Tan’dan geçmişti. Romanları baskı üstüne baskı
yaptı ve yazarını bir anda şöhretin zirvesine taşıdı. Yalın ve herkesin anlayabileceği, kolay
anlaşılır bir dil kullandı.
Muazzez Tahsin Berkand’ın asıl adı Muazzez Meryem’di. Romanlarında hep aşkı ve
duygusal konuları işledi Kahraman olarak ele aldığı kişilerin büyük çoğunluğu dönemine
göre çağdaş, ilerici kadınlardı. Bu kadınlar sadık, erdemli, onurlu, gururlu, çalışkan, dürüst
kişilerdi. Aşk romanları olarak nitelenen bu eserler, bugün 1940’lı yılların cemiyet hayatının ve eski İstanbul'un nasıl olduğunu görmek isteyenler için oldukça hoş ibareler taşımakta, kaynak olarak yararlanılmaktalar.”
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TGC, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ VE BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ

“BİR BELGESEL, BİR GAZETECİ, ÇAY VE SİMİT”

g.
tr

08.05.2013

TGC-Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği düzenledi

“Halit Çelenk’le Bir Gün” belgeseli izleyiciyle buluştu

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 4. sezonu, yönetmenliğini
Ender Yeşildağ’ın üstlendiği “Halit Çelenk’le Bir Gün” belgeseliyle devam etti. Belgesel; Deniz
Gezmiş ve arkadaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi savunan avukat Halit Çelenk’in gözüyle
o dönem yaşananlara ışık tuttu. Dönemin tanığı, sanığı ve müdahili olan Çelenk ile yapılan röportajın yer aldığı belgesel, yakın tarihimiz hakkında da bilgi verdi. “Halit Çelenk’le Bir Gün”
belgeseli, 8 Mayıs Çarşamba günü Levent Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izlendi.
22.05.2013

“Gurbet’i Seçtim” belgeseli izlendi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 4. sezonu, yönetmenliğini
Sultan İlhan’ın üstlendiği “Gurbet’i Seçtim” belgeseliyle devam etti.

29.05.2013

w
w

w

Belgesel, birbirlerini hiç tanımadan kardeş olmaya karar veren Banu Çiçek ve Gurbet Saçan’ın hikayesini işledi. Belgesel, İstanbul’da yaşayan Banu ile Batmanlı Gurbet’in kardeşliğine
tanıklık etti. Kültürü, yaşam biçimi, dili ayrı bile olsa iki kadının “birlikte yaşamı” yeniden inşa
edişini anlattı. “Gurbet’i Seçtim” belgeseli, 22 Mayıs Çarşamba günü Levent Kültür Merkezi’nde
ücretsiz olarak izlendi.

“Dur, Dinle, Bak” belgeseli ilgi gördü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 4. sezonu, yönetmenliğini
Jorge Pelicano’nun üstlendiği “Dur, Dinle, Bak” belgeseliyle devam etti.
Belgesel, Portekiz’de yarım asırdan beri ulaşımı sağlayan tren yolunun kapatılacağı haberinin ardından ülkede yaşananları işliyor. Halkın, yıllardır alıştığı değerlerin yok olmaya başlamasından duyduğu üzüntü aktarılıyor. Gençler ülkeyi terk ederken, yaşlıların ise her şeye
rağmen tren yolunun kapatılmaması için verdiği mücadele konu ediliyor. Belgesel, Avrupa’nın
en güzel üç tren yolundan biri sayılan tren yolunun halk için ne kadar önemli olduğunu gözler
önüne seriyor. “Dur, Dinle, Bak” belgeseli, 29 Mayıs Çarşamba günü Levent Kültür Merkezi’nde
ücretsiz olarak izlendi.
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02.10.2013

“Bedr: Sinemada Bir Dolunay” belgeseli izleyiciyle buluştu

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 5. sezonu başladı. Sezonun
ikinci haftasında geçen hafta yitirdiğimiz sanatçı Tuncel Kurtiz’in hayatını anlatan belgesel, sanatseverlerle buluştu.

.tg
c.
or

Yönetmenliğini Mehmet Eryılmaz’ın üstlendiği Bedr: Sinemada Bir Dolunay” isimli belgesel,
2 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi’nde gösterildi. Belgesel,
Tuncel Kurtiz’in yaşamını, sanatını, içinde var olan ruh halini işliyor. Belgeselde; Onat Kutlar,
Gürol Sözen, Tunca Yönder ve öğrencileri Tuncel Kurtiz’i anlatıyor. Kurtiz’in sinemadaki renkli
serüveni şiirsel bir dille aktarıldı.
09.10.2013

“Devrimin Büyükanneleri” belgeseli izlendi

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 5. sezonu, yönetmenliğini
Petra Peliskar’ın üstlendiği “Devrimin Büyükanneleri” belgeseliyle devam etti. Slovenya, Küba,
Makedonya, Hollanda ortak yapımı belgesel, yönetmen Petra Seliskar’ın aile tarihindeki ideolojik rolleri araştırmasını anlattı. Yönetmen; kendi babaannesi, erkek arkadaşı, anneannesi ve
babaannesiyle yaptığı röportajlara çalışmasında yer veriyor. “Devrimin Büyükanneleri” isimli
belgesel, bir yandan arşivden çıkan görüntüler ve amatör filmlerle resmedilirken; Tito egemenliğindeki Yugoslavya'yı ve savaşı da işlendi.
23.10.2013

“Sadık” belgeseli sadakati anlattı

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 5. sezonu, yönetmenliğini
Burcu Ayşe Esenç ve Cantekin Cantez’in üstlendiği “Sadık” belgeseliyle devam etti. Belgesel,
bir dağ köyünde yalnız yaşayan bir adamın öyküsünü sinema perdesine yansıtıyor. Herkesin
yıllar önce terk ettiği, kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ köyünde, Sadık hem oğlunu bekliyor
hem de doğayla savaşarak yaşam mücadelesi veriyor. Sadık, ağaçlarla konuşuyor, rüzgârın sesini
dinleyip, yarın kopacak bir fırtınadan haberdar oluyor. Puslu dağlara bakarak anılarını düşünüyor
ve tek başına yaşadığı 200 yıllık köyün şenlikli günlerini hayal ediyor. Belgesel, 20 yıldır doğduğu
toprakları terk etmeyen Sadık’ın sadakatini anlattı. Belgeselin ardından düzenlenecek söyleşi
bölümüne; yönetmenler Burcu Ayşe Esenç ve Cantekin Cantez de katıldı.
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30.10.2013

“Ben, Sen, O…” belgeseli trans bireylerin sorunlarını anlattı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 5. sezonu, yönetmenliğini
Zeynep Oral’ın üstlendiği “Ben, Sen, O…” belgeseliyle devam etti. Trans bireylerin karşılaştıkları
baskı, şiddet ve adaletsizlikleri konu alan “Ben, Sen, O…” isimli belgesel, Siyah Pembe Üçgen
İzmir Derneği’nde trans hakları savunuculuğu da yapan Demet Yanardağ ile Selma Özen’in hayatından kesitler sunuyor. Belgesel geçen yıl düzenlenen 49. Uluslararası Altın Portakal Film
Yarışması’nda “en iyi ilk belgesel” ödülünü kazandı.

.tg
c.
or

06.11.2013

“Siirt’in Sırrı” belgeseli azmin zaferini anlatıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 5. sezonu, yönetmenliğini
İnan Temelkuran ve Kristen Stevens’in üstlendiği “Siirt’in Sırrı” belgeseliyle devam etti. “Siirt’in
Sırrı”, 15 yaşındaki Evin’in Siirt’ten yola çıkıp Dünya Şampiyonası’na gidiş öyküsüne odaklanıyor.
Belgeselde, güreş sporu yapan Evin Demirhan’ın hayatı, takım arkadaşları, turnuvaları, hırslı
antrenörler, uzun süren kamplar, yorucu çalışmalar arasında kazanılan şampiyonluk öyküsü işleniyor. Belgesel geçtiğimiz yıl düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi belgesel” ödülünü aldı.
05.11.2014

w

“Nail V.” belgeseli izleyiciyle buluştu

w
w

“Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda, sansür tartışmaları nedeniyle Altın Portakal Ulusal Belgesel Film Yarışması’ndan çekilen 8 belgesel sanatseverlerle
buluştu. Belgeseller, “Çekip Çekilenler” başlığı altında Kasım ve Aralık ayları boyunca her çarşamba saat 19:00’da Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar Sinema Salonu’nda gösterilecek. Belgesel gösterimlerinin ardından yönetmenlerin katılacağı söyleşi bölümünde hem belgeselle
ilgili konular hem sinemada sansür konusu masaya yatırıldı.
“Nail V.”, isimli belgesel, 5 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi
Onat Kutlar Sinema Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebilecek. Belgesel; şair, yazar, gazeteci, politikacı, düşünür ve mimar olan Nail Vahdeti Çakırhan’ın hayat görüşü, eserleri, ilişkileri, aydın
ve mücadeleci kişiliğini işliyor. Belgesel, Çakırhan’ın bir portre çalışması olarak karşımıza çıkıyor.
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19.11.2014

“Eymir Neden Paylaşılamadı?” belgeseli izleyiciyle buluştu

g.
tr

“Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda, sansür tartışmaları nedeniyle Altın Portakal Ulusal Belgesel Film Yarışması’ndan çekilen 8 belgesel sanatseverlerle
buluştu. Belgesel gösterimlerinin ardından yönetmenlerin katılacağı söyleşi bölümünde hem
belgeselle ilgili konular hem sinemada sansür konusu masaya yatırıldı.

.tg
c.
or

Yönetmenliğini Yasin Semiz’in üstlendiği “Eymir Neden Paylaşılamadı?” isimli belgesel, 19
Kasım 2014 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar Sinema Salonu’nda ücretsiz olarak izlendi. Belgesel, Eymir Gölü'nün tarihçesinden günümüze kadar yaşananları röportajlarla aktardı. Etrafında pek çok site ve gökdelenlerin inşaatları yapılırken
korunması için büyük çaba harcanan Eymir Gölü'nün yaşatılma hikayesi, bu belgeselle izleyiciye
sunuldu
26.11.2014

“O İklimde Kalır Acılar” belgeseli ilgi gördü

w

“Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda, sansür tartışmaları nedeniyle Altın Portakal Ulusal Belgesel Film Yarışması’ndan çekilen 8 belgesel sanatseverlerle
buluşturmaya devam edildi. Yönetmenliğini Zeynel Koç ve Cenk Örtülü ’nün üstlendiği “O İklimde Kalır Acılar” isimli belgesel, 26 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür
Merkezi Onat Kutlar Sinema Salonu’nda ücretsiz olarak izlendi. Belgesel, toplu mezarlarda yakınlarının kemiklerini arayan insanlar ve onları fotoğraflayan belgesel fotoğrafçısı Selim’in başından geçenleri konu aldı.
03.12.2014

“Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” Gezi Dönemini konu ediyor

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda, sansür tartışmaları nedeniyle Altın Portakal Ulusal Belgesel Film Yarışması’ndan çekilen 8 belgeselin sanatseverlerle buluşması devam etti.
Yönetmenliğini Reyan Tuvi’nin üstlendiği “Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” isimli belgesel, 3 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar Sinema
Salonu’nda ücretsiz olarak izlendi. Belgesel, 2013 Mayıs’ının son günlerinde İstanbul’un kalbi
Taksim’deki Gezi Parkı’nın bulunduğu yere tarihi bir kışla ve alışveriş merkezi yapılması için
ağaçların sökülmesine karşı insanların verdiği mücadeleyi ekranlara taşıdı. Belgeselde; farklı
yaşam tarzlarına ve ideolojilere sahip karakterlerin, ağaçların yıkılmaması için nasıl tek yürek
olduklarını konu edildi.
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24.12.2014

“Tepecik Hayal Okulu” sinema tutkusunu perdeye taşıyor

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda, sansür tartışmaları nedeniyle Altın Portakal Ulusal Belgesel Film Yarışması’ndan çekilen 8 belgeselin sanatseverlerle buluşması devam etti.

.tg
c.
or

Yönetmenliğini Güliz Sağlam’ın üstlendiği “Tepecik Hayal Okulu” isimli belgesel, 24 Aralık
2014 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi Onat Kutlar Sinema Salonu’nda ücretsiz olarak izlendi. “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”la tanınan Ahmet Uluçay, bundan
on iki yıl önce beynindeki tümörle tanıştı ve ilk ameliyatını oldu. Belgesel, izleyiciyi Uluçay’ın
düş ile gerçek arasında gidip gelen yaşamına paralel biçimde hastane koridorlarının yarı karanlığından köye, çocukluğa, düşlere, bir sinema tutkununun dünyasına taşıdı.
07.01.2015

“Çalınan Devrimim” belgeseli geçmişle yüzleştiriyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonu, yönetmenliğini
Nahid Persson Sarvestani’nin üstlendiği “Çalınan Devrimim” belgeseliyle devam etti.

w

“Çalınan Devrimim” isimli belgesel, 1979 yılında İran’da yaşananları beyaz perdeye taşıdı.
Belgesel bir yandan o zor günlerde İran’dan kaçarken verilen mücadeleyi öte yandan ise geride
kalanların yaşadıklarına ayna tuttu. Geçmişle yüzleşmenin yaşandığı belgesel, İran tarihi hakkında bilgi verdi.
21.01.2015

“Eskişehir’de Son Havadis” birlikte yaşamanın önemini vurguluyor

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonu, “Eskişehir’de
Son Havadis” belgeseliyle devam etti.
Belgesel; iç içe geçmiş modern İstanbul ve eskiden kalan İstanbul'u arka plana koyarak;
yeni ile eski, hızlı ile yavaş arasındaki ani geçişleri beyaz perdeye taşıdı. Birlikte yaşamanın önemine vurgu yaparak, dostlukların teknolojiyi nasıl etkilediğini dile getirdi.
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11.02.2015

“Gündöndü” belgeseli izleyiciyle buluştu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonu, “Gündöndü”
belgeseliyle devam etti.

g.
tr

Nejla Demirci’nin yönettiği “Gündöndü” isimli belgesel, Ergene Havzası’nın, endüstri ile
birlikte sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik değişimlerini anlattı. Yaşananlardan Trakya bölgesinin nasıl etkilendiğinin işlendiği belgeselde ayrıca konuyla ilgili bilimsel verilere de yer verildi.
18.02.2015

.tg
c.
or

“Ayçiçeği Çekirdekleri” bir çocuğun hikayesini anlatıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonu, “Ayçiçeği Çekirdekleri” belgeseliyle devam etti.
Antonis Tolakis’in yönettiği “Ayçiçeği Çekirdekleri” isimli belgesel, Atina’nın sokaklarında
hayatta kalmaya çalışan 12 yaşındaki Sayid’in hikayesini anlattı.

w

Belgeselde, Sayid’in gözünden bir ülkede yaşanan ekonomik krizin insanların hayatlarını
nasıl etkilediğine mercek tutuldu. Uluslararası festivallerin bol ödüllü belgeseli, sokaklarda hayatta kalmaya çalışan çocukların verdiği yaşam mücadelesini de işledi.

04.03.2015

“33 Yıllık Direniş Berfo Ana” belgeseli 33 yıllık arayışın hikayesi

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonu, “33 Yıllık Direniş
Berfo Ana” belgeseliyle devam etti.
1980 darbesinde gözaltına alınan Cemil Kırbayır’dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Berfo ana, 33 yıl boyunca oğlunun kaybedilmesinden sorumlu olanlardan hesap sormak
için başvurmadık kişi, kurum, devlet yetkilisi bırakmadı. Fakat Cemil’in cenazesinin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Belgesel, Cemil’den haber alınamayışını ve 33 yıl
boyunca oğlunu arayan Berfo ananın mücadelesini anlattı.
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11.03.2015

“Beden Sonuç İlişkisi” ve “Refika” belgeselleri ilgi gördü

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda bu hafta, 2
belgesel izleyiciyle buluştu.
“Beden Sonuç İlişkisi” ismini taşıyan ilk belgeselin yönetmenliğini Aslı Ertürk üstlendi. Belgesel, beden kavramını insan saplantıları çerçevesinde ele aldı. Takıntıları, korkuları, kuşkuları,
endişeleri, kararsızlıkları ve bunların ardından içine düşülen çıkmazları şişmanlık üzerinden anlatmaya çalıştı. Yaşanan duygusal gerilimlerin ‘bedene hapsolma’ ile sembolize edildiği filmde,
benzer çıkmazlardaki iki kadının yaşantısı izleyiciye aktarıldı.

.tg
c.
or

Bu hafta gösterilen diğer belgesel “Refika” ismini taşıyor. Özge Deniz Özker’in yönetmenliğini yaptığı belgesel; ismi Refika olan bir kadına ait olduğu söylenen bir fotoğrafın izinden yola
çıkarak gerçeğe ulaşma mücadelesini anlattı. Yönetmen, “Fotoğraftaki o kadın Refika mı, değil
mi? Tarihi kim yazıyor?” sorularına yanıt aradı. Bu sorulara cevap ararken, o fotoğraftaki kadın
imgesinin bir markanın logosu olarak kullanıldığına ve “Refika”nın bir anlamda metalleştiğini
gözler önüne seriyor.
25.03.2015

“Ormanı Planlayanlar” belgeseli ormanın hikayesini anlattı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda bu hafta,
Nurten Şalıkara’nın yönetmenliğini üstlendiği “Ormanı Planlayanlar” isimli belgesel izleyiciyle
buluştu.

w
w

w

Belgeselde, Türkiye’de, 100 yıl önce başlayan orman planlama çalışmalarının öyküsü anlatıldı. Belgesel, amenajmancıların (Orman planlama bilimcileri) ormanların derinlerinde özveriyle nasıl çalıştıklarına ışık tutuldu.
22.04.2015

“006 Bir Başlangıç” belgeseli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda bu hafta,
David Testal’ın yönetmenliğini üstlendiği “006 Bir Başlangıç” isimli belgesel 22 Nisan 2015
Çarşamba saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Belgesel, korkuyla yüzleşmek zorunda olduklarını bilen bir kadın ve bir erkeğin yaşadıklarını
anlatıyor. Geçmişten kurtulmak için verdikleri mücadeleyi ve yeniden doğmak için birbirlerine
yardım etmelerini konu alan belgesel, yeni bir başlangıç yapmanın önemini gözler önüne seriyor.
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29.04.2015

“Kaybedebilme Kabiliyeti” belgeseli ikramiyenin hikayesi

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda bu hafta,
Ender Yeşildağ’ın yönetmenliğini üstlendiği “Kaybedebilme Kabiliyeti” isimli belgesel 29 Nisan
2015 Çarşamba saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Belgesel, bir ayakkabı boyacısına piyango biletinden büyük ikramiye çıkmasını ve sonrasında
hayatının nasıl değiştiğini, şaşaalı hayatın nasıl kısa sürüp, insanların büyük ikramiye öncesindeki
hayatlarına dönmek zorunda kalmalarının yaşattığı güçlükleri konu edindi.

.tg
c.
or

06.05.2015

“Hayatın Ritmi Aksak” belgeseli aşkı anlatıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliğinin 6. sezonunda bu hafta,
Yasin Ali Türkeri’nin yönetmenliğini üstlendiği “Hayatın Ritmi Aksak” isimli belgesel 6 Mayıs
2015 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Belgesel, Ermeni kantocu Madam Ankini’nin sahne adıyla Aysun Işık ile Müslüman eşi Ömer Uğur’ın
dillere destan aşk hikayesini işledi. Samatyalı Aysun’un kantoya olan tutkusu; kendisi, ailesi ve
yakın çevresi üzerinden anlatıldı.
13.05.2015

w

“Artık Hayallerim Var” belgeselinde 72 öğrenci var

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliği 6. sezonuyla devam etti. Etkinlik kapsamında Nefin Dinç’in yönetmenliğini üstlendiği “Artık Hayallerim Var” isimli belgesel
13 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Belgesel, “Size tüm dünyaya duyurabileceğiniz tek bir cümle hakkı verseler, o cümleniz ne
olur?” sorusuna yanıt arıyor. Belgesel, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları üzerine kısa film
çeken öğrencilerin hikâyesine odaklandı. Türkiye’nin 6 şehrinden 72 öğrencinin film çekerken
karşılaştıkları zorluklar, bütün engellere rağmen kendi cümlelerini kurabilmeleri ve seslerini duyurabilmeleri de işlendi.
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20.05.2015

“Göç” belgeseli izleyiciyle buluştu

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliği 6. sezonuyla devam etti. Etkinlik kapsamında Mehmet Özgür Candan’ın yönetmenliğini üstlendiği “Göç” isimli belgesel,
20 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

.tg
c.
or

Belgesel, Çoruh Nehri’nin kıyısında oluşturdukları tarlalarda geçimlerini sağlayan ancak
yapımına başlayan barajlar nedeniyle topraklarından, evlerinden kopmak zorunda kalan köylülerin hikâyesini anlatırken, başka diyarlara giden hayatlardan kesitler sunarken, insanların yaşadıkları travmaları ve uzaklaşmak zorunda kaldıkları geleneksel kültürleri de aktardı.
27.05.2015

“Bir Balkan Masalı” Balkan Savaşı’nın belgeseli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Beşiktaş Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği
ile düzenlediği, “Bir Belgesel, Bir Gazeteci, Çay ve Simit” etkinliği 6. sezonuyla devam etti. Etkinlik kapsamında Andreas Apostolides’in yönetmenliğini üstlendiği “Bir Balkan Masalı” isimli
belgesel; 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 19.00’da Levent Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

w
w

w

Belgesel, Osmanlı İmparatorluğu döneminde farklı milletlerin özgün bir şekilde bir arada
varoluşlarının, milliyetçilik ve çatışmaların ortaya çıkması ile birlikte nasıl sona erdiğini anlatırkrn, Balkan Savaşlarının yüzüncü yılı dolayısıyla Balkanlarda çekilen ilk film ve fotoğraflar
üzerine temellendirilmiş bir belgesel olma özelliği taşıdı.
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ULUSLARARASI TOPLANTILAR

18.09.2015

TGS-TGC-IFJ-EFJ'nin düzenlediği Gazeteci Hakları Konferansı yapıldı

.tg
c.
or

Gazetecilere uluslararası dayanışma çağrısı

“Medya Özgürlüğü ve Gazeteci Hakları Uluslararası Konferansı”nda gazeteciler, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki sorunlarının dayanışmayla aşılabileceği noktasında birleştiler.
Tüm gazetecilere dayanışma çağrısı yaptılar.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Uluslararası
Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), “Medya Özgürlüğü ve
Gazeteci Hakları Uluslararası Konferansı”nı düzenledi. Konferans kapsamında Türkiye: Kutuplaşmış bir Ülkede Gazetecilerin Hak ve Özgürlüğünü savunmak” ana başlığı altında yapılan oturumlarda gazetecilerin sorunları ele alındı.

DÜNYA GAZETECİLERİ İSTANBUL’DA BULUŞTU

w
w

w

Nippon Hotel Taksim’de yapılan konferans, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört
bir yanından gazetecileri buluşturdu. Toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur
Güç, Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can
Dündar, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
Başkanı Jim Boumelha, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm
Başkan Yardımcısı Andreea Schmidt, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi
Erol Önderoğlu, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel, TGS İstanbul Şube Başkanı
Gökhan Durmuş’un da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.
Toplantının açılış konuşmalarını; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto,
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
Başkanı Jim Boumelha, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm
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Başkan Yardımcısı Andreea Schmidt yaptı.

BAŞKAN OLCAYTO: ARTIK TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ YEŞERSİN İSTİYORUZ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, açılışta yaptığı konuşmada şunları
dile getirdi:

.tg
c.
or

g.
tr

“Türkiye’de basın ağır baskı altında. Türkiye’de evrensel gazetecilik kurallarının işlenmesini istiyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kalksın istiyoruz. Halkın doğruları öğrenme, bilgi edinme hakkı olan basın özgürlüğünün yerine getirilmesini istiyoruz.
Şu anda halk bilgilenemiyor, haber alamıyor. Sık sık haberler sansüre uğruyor. Büyük bir
medya kesimi, patronaj sansürüne uğruyor. En tehlikesi
kafalarda yaratılan oto sansür. Oto sansür nedeniyle gazeteciler, görevlerini rahatlıkla yerine getiremiyor. Bu bunalımlı dönemden elbette kurtulacağız. Bizim
umudumuz asla tükenmiyor. Çünkü iktidarlar gelir geçer.
Siyasetçiler de gelir, geçer; ama gazetecilik kalır. Siyasilerin, eninde sonunda gazetecilere gereksinimi olacak.
Baskılar, Türkiye’de yalnız basın sektörünün sorunu değil.
Diğer kesimlerde de bir hayli sıkıntılar var. Önümüzde bir seçim var. Seçimin ne getireceğini
kestirmek şimdiden mümkün değil. Artık Türkiye’de demokrasi yeşersin istiyoruz.”

TGS BAŞKANI UĞUR GÜÇ: MESLEKTAŞLARIMIZI BARIŞ GAZETECİLİĞİNE ÇAĞIRIYORUZ
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, yaptığı konuşmada Türkiye’nin
içinde bulunduğu süreci değerlendirdi. Güç, şunları dile getirdi:

w

“Gazetelere taşla sopayla saldırılar yapılıyor, gazetecilere ve gazetelere soruşturmalar,
davalar açılıyor. Gazeteciler ölümle, işsizlikle tehdit ediliyor. Şu anda Güneydoğu’da dört
bölge özel hareket polislerince kuşatıldı. 103 internet sitesi engellendi. Bir yandan çatışmalar
yaşanırken bir yandan ölümler tırmandı. Halk kutuplaştırılarak ülke yangın yerine çevrildi.
TGS olarak; savaş değil ‘barış’ diyerek her zaman haykırıyoruz. ”

JİM BOUMELHA: İKTİDARIN TUTUMUNDAN RAHATSIZIZ

w
w

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Jim Boumelha, Türkiye’ye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’na destek için geldiklerini söyleyerek
konuşmasına başladı. TGC ve TGS’nin Türkiye’deki çalışmalarını izlediklerini aktaran Boumelha, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası çok güzel işler çıkarıyorlar.
Türkiye’deki gazetecilerin cezaevinde olma konusunu tüm dünyaya taşımak istiyoruz. Türkiye’deki yetkililer dünyada eşi benzeri görülmemiş ‘yasağa’ karşı bir kampanya içindeler.
Son 30 yıla baktığımızda basına ve sendikalara yapılan saldırıların, suikastların rutin hale
geldiğini görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’den gelen 479 vakanın
207’sinde Türkiye suçlu bulundu. Türkiye’de basına karşı şiddetin tepe noktasına çıktığını
görüyoruz. Hem Anayasa’da hem de ceza yasalarında basına engel teşkil eden maddelerin
reformlar yoluyla değiştirilmesi konusunda bugüne kadar adımlar atılmadı. Şimdi Türkiye’de
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gazetecilerin ve sendikaların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu faaliyetler sonucunda gazetecilerin hakların savunulabileceği daha geniş bir platform oluşturulabilir.”

ANDREEA SCHMİDT: GAZETECİLERİN RAHATSIZ EDİLMEDİĞİ BİR ORTAM İSTİYORUZ

g.
tr

AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkan Yardımcısı
Andreea Schmidt, projeleri hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönemlerde 3 milyon Euro’nun
bu projeler kapsamında Türkiye’ye aktarılacağını belirtti. Schmidt, şöyle konuştu:
“Hapisteki gazeteciler, toplu sözleşme, basın kartları, akreditasyon gibi sınırlamalar, soruşturmalar, yayın hakları gibi konuları tek tek konuşmamız gerekiyor. Basın ve ifade özgürlüğü demokrasilerin vazgeçilmez bir hakkıdır. Herkesin özgür bir ortamda yaşama hakkı
vardır. Bu prensipleri Avrupa Birliği’nin temel prensiplerini oluşturuyor. Türkiye’yi Avrupa
Birliği’ne aday ülke olarak görüyoruz. Gazeteciler bizzat hedef alınıyor.”

.tg
c.
or

CAN DÜNDAR: TÜRKİYE’DE HER ŞEYİ YAZMAK SERBESTTİR YETER Kİ O BEDELİ
ÖDEMEYİ GÖZE ALIN

Açılış konuşmalarının ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar söz aldı. Dündar, “Türkiye’deki baskıcı siyaset ve yargı sisteminde bir günlük gazete ve
internet sitesi nasıl idare edilir?” konusu hakkında bilgi verdi. Dündar, Cumhuriyet Gazetesi
üzerinde baskıları anlatarak şöyle konuştu:

w
w

w

“Charlie Hebdo basıldıktan sonra dayanışma amacıyla onun bazı sayfalarını yayınlamıştık. İslam dünyasında bunu yapan yegane yayın organıyız. Bunun üzerine ciddi baskılarla
karşı karşıya kaldık. Gazeteye açılan sokaklar barikatlarla kapatıldı ve kendi işyerimize büyük
koruma önlemleriyle gider gelir olduk. İki yazarımız soruşturmaya uğradılar. Mesleğin kıymetlileri ya hapislerden bir şekilde geçmişlerdir ya da öldürüldüler. Türkiye’de her şeyi yazmak serbesttir yeter ki o bedeli ödemeyi
göze alın. O bedelin bu günlerde bir hayli
ağır olduğunu görüyoruz. Türkiye’deki basının 35 yılına tanığıyım. Askeri yönetim
döneminde de gazeteciydim. Koşullar yine
ağırdı, tutuklamalar vardı ama ben gerçekte o dönemde bile böyle bir polis devleti, faşizm görmedim. Bizim mesaimizin
önemli bölümü adliyede geçiyor. Son 5-6
ayda gazetemize 25 dava açılmış, 40 soruşturma sürüyor. Bunlar Cumhurbaşkanına’ hakaret
davaları. Her eleştiriyi şikayet konusu yapıyor hakarete dönüştürüyor. Gazete basanlar ödüllendiriliyor.”

MUSTAFA KULELİ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GAZETECİLERİN GÜÇLENMESİYLE SAĞLANACAK

Toplantı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli’nin yaptığı “TGS,
son 2 yılda neler yaptı?” başlıklı bir konuşma ile devam etti. Kuleli, şöyle konuştu:
“95 bin kişilik medya iş kolunun sendikalaşma oranı yüzde 6. TUİK verilerine göre; gazetecilikte işsizlik oranı yüzde 30. Son 2 yılda TGS olarak neler yaptık? 5 toplu sözleşmeye
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imza attık. 5N1K1S kampanyası düzenledik. TGS Akademi kurduk. TGS Akademi, gazetecileri
daha kıymetli hale getirmek, onları yeni dönemin silahlarıyla donatmayı hedefliyor. Çünkü
üyelerimizin her daim sektörün gözdesi kalmalarını istiyoruz. Türkiye’de en fazla twitterı
kullanan sendikayız. Üyemizin yaş ortalaması 31. Kadın temsil oranı yüzde 50. Peki gazetecilerin hakları nasıl korunacak? “Basın açıklamaları ve kınamalarla özgür bir medya ortamı
sağlanabilir mi? Ayda 500 Euro kazanan bir gazeteci baskılara direnebilir mi?” sorularına
yanıt bulmamız gerekiyor.”

FREDERİKE GEERDİNK: YABANCI GAZETECİLERİN DURUMU HER GEÇEN GÜN GÜÇLEŞİYOR

Türkiye’den sınırdışı edilen gazeteci Frederike Geerdink konferansa online olarak bağlanarak “Yabancı gazetecilerin Türkiye’deki faaliyetinde Sendika ve dayanışmanın önemi” hakkında şunları anlattı:

.tg
c.
or

“Hollanda’dayım. Türkiye, beni buraya attı. Türkiye’yi çok özlüyorum. Geriye dönmek
istiyorum ama ne zaman döneceğim belli değil. Türkiye’de basın özgürlüğü yok. Türkiye’de
çok kutuplaşma var. Her gazetenin bir taraf seçmesi lazım. Okuyanlar da böyle bir şey bekliyorlar. Gazetecilik çok zor. Ben yabancı medya için çalışıyorum. O yüzden de Yüksekova’ya
gittim. Daha önce birkaç kez gitmiştim. Gazetecilik bu değil mi? Kendi gözlerimle görmek
istiyorum. Nasıl davrandıklarını görmek istedim. Ama Türkiye’den sınır dışı edildim. Biz o
kadar önemli değiliz. Halkların hikayeleri önemli.”

HAKKI BOLTAN: ÜLKEMİZE YABANCI GAZETECİLERİN GELMESİNİ İSTİYORUZ

Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanı Hakkı Boltan “Kürt bölgesinde gazeteciliği savunmak ve barış gazeteciliği” başlıklı konuşma yaptı. Konuşmasında güneydoğuda gazetecilerin
görev yaparken karşılaştıkları durumları örneklerle anlattı.

w

Boltan, “Televizyonlar baskı altına alınmış, gazeteciler sindirilmiş durumda. Bizim söylediklerimiz dikkate alınmıyor. Yurt dışından gazetecilerin ülkemize gelmesini istiyoruz. Gerçeklerin yazılmasını istiyoruz. Bölgeyi ziyaret eden gazeteciler, yaşadıklarımızı daha rahat
gördü. Gazeteciliğin nasıl yapılabileceğini, eğer varsa mesleki eksiklerimizi bölgeye gelen
meslektaşlarımızla birlikte tamamlamak istiyoruz” dedi.

w
w

EROL ÖNDEROĞLU: GAZETECİLER ARASINDA KIRILAN DİYALOĞU YENİDEN ONARMALIYIZ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Günlük olarak
basın özgürlüğü ihlallerini raporlamak” konusunda şunları söyledi:
“TGC-TGS-DİSK Basın İş’in düzenlediği dayanışma toplantılarının daha derinlemesine
yapılmasını istiyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz sıkıntı medya toplumunun tamamen
gazeteci olmayanların eline geçmesi tehlikesi olduğunu görüyorum. Mesleğimize hakim olabilmek istiyorsak bu kopan ilişkileri tekrardan ele geçirmek ve kırılmış diyaloğu da tekrardan
onarmak zorundayız. Oto sansür çok belirgin olarak var. Bundan rahatsızlık duyan az sayıda
bunu dillendiren gazeteci var. Sınırdan Türkiye’ye geçmek çok tehlikeli bir hal aldı. Sınırdan
geçmek isteyenlere, ‘sınır ihlali’ gerekçesiyle 3 bin TL’lik idari para cezası işleniyor. Türkiye’de
dayanışmaya hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyaç var. Diyalog meselesine ağırlık vermeyi
unutmayalım.”
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ARNE KÖNİG: GAZETECİLER DAVALARLA BOĞUŞUYOR
Avrupa Gazeteciler Federasyonu Eski Başkanı Arne König “Bölünmüş gazetecilik camiasında basın davalarının takibi” hakkında şunları anlattı:

g.
tr

“Gazeteciler işini kaybetmek zorunda kaldı. Bir şekilde size dayatılanlara uymuyorsanız
işinizi kaybetmekle karşı karşıya çıkarılıyorsunuz. Seni artık istemiyoruz yerine ‘mali durum’
diyerek sizi işten çıkarıyorlar. Peki birlik nasıl olacağız? Siyasi tansiyon arttıkça insanlara ayrılan "kaynaklar azalıyor. Türkiye’de gazetecilikte toplu sözleşme yapan 5 farklı sendika var.
Yüzde 50’lik bir orana ulaşması gerekiyor. Türkiye’de iletişim alanında eğitim veren 130 fakülte var. Burada okuyan yüzlerce öğrenci de parmaklıklar ardında. Gazeteciler, akademisyenler bir araya gelerek platform kurabilir.”

.tg
c.
or

STEVEN M. ELLIS: GAZETECİLER SİYASETÇİLERİ İNCİLTTİĞİ DURUMDA HAPİS CEZASIYLA KARŞI
KARŞIYA KALABİLİYOR

IPI İletişim ve Savunuculuk Direktörü Steven M. Ellis “Türkiye medyasının hakaret davaları ve kanun değişikliğinin gerekliliği” başlıklı konuşmasında şu noktalara dikkat
“Gazeteciler siyasetçileri incittiği durumda hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Hangi
partilerin hükümet kuracağı belli değil. Unutmayın, gazeteciliği gerçekleştirirken sizde sıradaki kurban olabilirsiniz. Gazetecilerin kanunları çok iyi bilmesi gerekiyor. Kanunların kendileri
üzerindeki etkisini de öğrenmesi gerekir. Kamunun bunu umursamadığını görüyoruz”

YILDIZ TAR: NEFRET SÖYLEMİNDEN UZAK DURMALIYIZ

Yıldız Tar “LGBTI gazeteci olarak ifade özgürlüğünü savunmak” başlıklı konusunda

w
w

w

“İnternet denilen ortamda ne LGBTI gazeteciler ne de diğer gazeteciler özgür değil. LGBTI
gazeteciler, görünmez durumda. TİB, içinde geçen kelimelere bakarak ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle engelleyebiliyor. Sizin bunu Anayasa Mahkemesi’ne taşımaktan başka herhangi bir
hukuki yolunuz bulunmuyor. Onlarca site bu nedenle engellenmiş durumda? İfade özgürlüğünün birçok yerden kısıtlandığı, nefret söyleminin arttığı bir ortamdayız. Bu nedenle nefret
söyleminden uzak durmalıyız. Eşcinsellikten bahsederken hala bir kenar süsü gibi görüyoruz.”

GAZETECİLER NASIL BİRLEŞTİRİLİR?

Konferansın 2. panelinde “Türkiye medya sektöründe emeğin hakları, örgütlenme ve
sendikacılık” konusu işlendi. Bu panelde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel
Güneş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Gazeteciler
Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, EFJ Yönetim Kurulu Üyesi Barry White,
Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın Komisyonu’ndan Sevda Karaca söz aldı. Bu oturumun
moderatörlüğünü EFJ Proje Yöneticisi Mehmet Köksal üstlendi.

SİBEL GÜNEŞ: BAĞIMSIZ, BAĞLANTISIZ GAZETECİLİK İÇİN MÜCADELE VERMEYE
DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Etkili birlikler kurarak gaze214
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tecileri birleştirmek. Geçmiş deneyimler ve gelecek projeksiyonları” konusu hakkında bir
sunum yaptı. Güneş, şunları söyledi:

.tg
c.
or

g.
tr

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, özellikle 5 yıldır yaşadığımız sürecin ağırlığını dikkate alarak çok daha aktif bir çaba içinde. 2010 yılında daha önce yan yana durmayı başaramamış
meslek örgütleri yan yana durmayı başarabildi. 2010’da meslek örgütleri tarafından GÖP
kuruldu. Davalar izlendi, cezaevleri ziyaretleri yapıldı. Basın özgürlüğü sorununa dikkat çekildi.
Yürüyüşler yapıldı, basın özgürlüğü sorunu uluslararası gündeme taşındı Meslek örgütleri
arasındaki farklılıklar en aza indirildi. 2010- 2015 arasında Türkiye’de 300’e yakın gazeteci
cezaevine girip çıktı. Yüzlerce gazeteci haklarında açılmış davalarla yargılanıyor. Yasalarda
gerekli düzenlemeler yapılamadı. Şimdi tek tip gazetecilik isteniyor. Gazetecilik tetikçilik ya
da şantaj amaçlı kullanılıyor. Basın toplantıları dönemi bitti. Basın bülteni dönemi başladı.
Gazetecilerin soru sorması istenmiyor. Gazetecilik terör faaliyeti, gazeteci terörist denilerek
meslek itibarsızlaştırılıyor. Gazeteciler hedef gösteriliyor. Gazeteciye yönelik saldırılar cezasız
kalıyor. Yeni Basın Kartları Yönetmeliği ile Basın Kartları Komisyonunun yapısı değiştirildi.
Tek tip gazetecilik için hükümet istikrarlı bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bağımsız, bağlantısız gazetecilik için mücadele vermeye devam edeceğiz.“

NİYAZİ DALYANCI: SENDİKASIZLAŞMA 1980’LERDE BAŞLADI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı “Sendikasızlaştırma yıllarından sonra Türkiye medyasında neler değişti?” başlıklı konuşmasında şu konulara
dikkat çekti:

w

“Gazetecilikte sendikasızlaşma, 1980’den önce başladı. Türkiye’de sendikalı işçi sayısı
bugün 80’lerdeki yılların altında. 21 yıl içinde sendikasızlaşma hızla gerçekleşti. Özellikle de
basın sektöründe sendikalaşma oranı oldukça düşük. Basında sendikasızlaşma, medya kuruluşlarının büyük sermayenin eline geçmesine koşut olarak hızlandı. Gazetelerin, televizyonların İkitelli’deki plazalara taşınmasıyla birlikte medya kuruluşlarının halkla günlük teması
kesildi. Plazalarda bir kast sistemi oluştu. Sokakta haber toplayan arkadaşım polisten dayak
yiyor, işten kovuluyor. Sosyal güvenceleri yok. Basın kartı alamıyor. Medya, dördüncü kuvvet
olarak işlevini yerine getiremiyor.”

w
w

BARRY WHITE: GAZETECİLİĞİ YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ

EFJ Yönetim Kurulu Üyesi Barry White “Emek haklarının önemi ve dayanışmada sendikal
hareketin rolü” konusunda şöyle konuştu:
“Hangi yayın organı olup olmadığına bakmadan bütün gazetecilerin dayanışması gerekiyor. Biz nasıl bir medya istiyoruz? Geleceğe yönelik vizyonumuz ne ve bunu nasıl sağlayabiliriz? Biz kaliteli gazeteciliği, gitgide artan siyasi bir ortamda yürütmek durumdayız.
Gazeteciliği, demokrasinin ciddi tehdit altında olduğu bir ortamda yürütmek zorundayız.
Deneyimimiz bizlere kaliteli bir gazeteciliğin, kamuya güvenilir bilgi vermek olduğunu ve
bunun da hayat memat meselesi olduğunu anlıyoruz. Örgütlenme olmadan hiçbir şey olduğumuzu da biliyoruz örgütlenme olmadan hiçbirşeyi savunamayacağımızı da biliyoruz.
Sendikayı en zeminden başlayarak inşa etmeliyiz. Örgütlenmenin kolay olmadığını biliyoruz.
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Ama birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz.”
Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın Komisyonu’ndan Sevda Karaca “Medyada ve basın
örgütlerinde kadın temsili. Neden kadınları örgütlemeyi önemsiyoruz?” sorusuna şöyle yanıt
verdi:

.tg
c.
or

g.
tr

“Medya, her tür suçu, ayrımcılığı, nefreti örtmede, gizlemede, hatta affetmede ardına
sığınılan bir kalkan oldu. Haberlerde mahkemeler kuruluyor. Kadınları, eylemlerini yargılayan
bir dil kullanılıyor. Habere katillere ‘haksız tahrik’ bahanesi olacak yanlı yanlış detaylar katılıyor. Kadın cinayet haberlerine muhakkak pornografik bir dil kullanılıyor. İktidara göre medyada kadın temsilinin tek sorunu vardı o da çıplaklıktı. Genel ahlak ve aile yapısına aykırılık
en sık cezalandırma nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Biz sahada çalışırken gazeteci olduğumuzu ispatlamaya çalışıyoruz. Mitinglerde kadın gazeteciler hedef alınıyor. Dayanışma,
üretme, birlikte güçlenme, örgütlenme kadınların örgütlenme olanaklarını arttırmak için hukuki düzenlemeler yaptırdık. Kadınların her alanda direnişi medyayı da özgürleştirecek. “

GÖKHAN DURMUŞ: GAZETECİLER KENDİNİ İŞÇİ OLARAK GÖRMÜYOR

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş “Örgütlenme ve
toplu sözleşme imzalamanın zorlukları ve TGS’deki ilerlemenin arka planı” konusunda şunları
söyledi:
“Bugün gazeteciler kendilerini işçi olarak görmüyorlar. Örgütlenmenin önündeki en
büyük engel bu. Gazeteciler arasında dayanışma neredeyse yok gibi. Kendini işçi hissetmeyen
bir topluluğu örgütlememiz gerekiyor. Herkesi tek tek örgütlememiz gerekiyor. 5 işyerinde
örgütlendik. Kocaeli’de yerel bir gazetede örgütlendik. 80’den sonra yerel gazetede yapılan
ilk sözleşme.”

w

3. panelde “İki seçim arasında Türkiye ve gazetecilerin çalışma ortamı” konusu ele alındı.
Gazeteci –yazar Ragıp Duran’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda gazeteciler Burcu Karakaş, Kadri Gürsel, Barış İnce, Şirin Payzın söz aldı.

RAGIP DURAN: EDİTÖRYAL BAĞIMSIZLIK İÇİN SENDİKA ŞART
Moderatör Ragıp Duran, oturumu açarken şu görüşleri dile getirdi:

w
w

“Bu son dönemin en önemli gelişmesi hukukun ve yargının ihlal edilmesi oldu. Siyasi tarihe baktığımızda; Türkiye’de yargı ve hukuk hiçbir zaman bu kadar erozyona uğramamıştı.
Bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Medya mülkiyeti konusunda olağanüstü bir yozlaşma var.
Medya mülkiyeti ciddi bir şekilde yasal bir zemine taşınmalı. Medya patronları başka bir işle
uğraşmamalı. Medya patronu kamu ve özel ihaleye girmemeli. Gazetecilerin, matbaa işçilerin
gazete yönetiminde hak sahibi olmaları gerekiyor. Gazetelerin okur kulüpleri olmalı. Gerçek
anlamda canlı, eğlenceli bir sendikaya çok ihtiyacımız var. Gazetecilerin birbirleriyle dayanışma içinde olması gerekiyor. Editoryal bağımsızlığı kazanabilmek için sendikayı güçlendirmek çok önemli. ”

ŞİRİN PAYZIN: TV SEYİRCİSİ SİYASET İÇİN MAÇLARINDAN VAZGEÇİYOR
Program yapımcısı Şirin Payzın ise şunları dile getirdi:
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“Son dönemde, televizyonlarda yaptığımız tartışma programları haber programları inanılmaz bir taleple seyrediliyor.
Siyaset eskisi gibi insanların günlük yaşamda yeri olmayan mesele olmaktan
çıktı, tam tersine herkesin günlük yaşamının odağına oturdu. Bunu nereden anlıyoruz? Eskiden programımızı kurgularken maç olduğu gün bize iş çıkmaz diyorduk.
Türkiye’de seyirci, çoğu zaman maçlarından vazgeçiyor. Aldığımız sonuçlara baktığımızda
inanılmaz bir talep ve ilgi olduğunu görüyoruz. Sokakta da karşılaştığımız manzara bu. Halk
sokakta, takside bilirkişi gibi bizlere ‘öyle mi olacak diye’ sormaya başladı. Şu anda herkes
ne olduğuna, ne olacağına dair kafa yoruyor. Bilmek istiyor. Yakın geleceğini görmek istiyor.
Eskiden gençler televizyon izlemezlerdi. Bundan çok şikayetçiydik. Karşılaştığım gençler her
akşam programları izlediklerini söylüyorlar.”

BURCU KARAKAŞ: ŞU ANDA ANA AKIM MEDYADA MUHABİRİN KIYMETİ YOK
Burcu Karakaş, şöyle konuştu:

“Son dönemde birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Bunlar genelde siyasi nedenlere bağlanıyor.
Aslında her zaman siyasi sebeplerden olmuyor. Bize gösterilen gerekçe ekonomik olduğuydu.
Şu anda ana akım medyada muhabirin kıymeti yok. Ana akım medyada siyasi baskı olsun
olmasın içselleştirilmiş bir sansür vardır.”

BARIŞ İNCE: MEDYA SAHİPLİĞİ MEDYANIN BAĞIMSIZ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR

Birgün Gazetesi’nden Barış İnce ise “Medyanın siyasallaşmasından bahsetmek istiyorum”
diyerek şunları söyledi:

w
w

w

“1980 sonrasında Türkiye’deki bazı kamu alanları ranta açıldıktan sonra bu çok ciddi bir
parsaya dönüştü ve medya sahiplerinin gözünü parlattı. Böyle bir durumda medya sahipleri
giderek ya hükümete karşı yada yandaş anlamında bir pozisyon alma durumu hissettiler.
Özel televizyonlar, gazeteler kuruldu ve giderek medya içinde birbiriyle çatışan sermaye
grupları olduğunu gördük. Medya sahipleri böyle bir durumdayken medyanın bağımsız olduğunu söylemek çok güç. Bu da okurda şüpheye yol açıyor.”

KADRİ GÜRSEL: KORKMADIĞINI GÖSTERMENİN YOLU ISRARLA GAZETECİLİK YAPMAKTIR.

Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel, şunları belirtti:

“Demokrasinin işlemesi için, iktidarlar seçimle giderler. Seçimle gitmek istemeyen bir
iktidar çok korkuyor demektir. Çünkü gittiği zaman çok şey kaybedecektir. Karşımızda bize
yapılan ölüm tehditlerinin, gazete baskınlarının, linç kampanyalarının gazetecileri susturmak
için yapıldığını ve susturma coşkusunun, bu ısrarın da korkunç bir korkudan kaynaklandığını
görmemiz lazım. O halde biz korkmayalım. Korku insana özgür bir duygudur ama meslek
bilinci, yüksek bilinç korkunun önüne geçer. Korkmadığını göstermenin yolu ısrarla gazetecilik
yapmaktır. Onların diliyle konuşmak, kabadayılık taslamak değildir.”
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18.09.2015

TGS- TGC- IFJ- EFJ’den çağrı

“Halkın haber alma hakkı için basın üzerindeki baskıları kaldırın”

g.
tr

Medya Özgürlüğü ve Gazeteci Hakları Uluslararası Konferansı'nın sonuç bildirgesi TGC
Konferans Salonu'nda açıklandı. Gazeteciler; halkı ve sivil toplum örgütlerini, Türkiye
toplumunun demokratik vadeli çıkarları için ‘basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü mücadelesini’ desteklemeye çağırdı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Uluslararası
Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), “Medya Özgürlüğü
ve Gazeteci Hakları Uluslararası Konferansı” düzenledi. 2 gün süren konferans “Türkiye:
Kutuplaşmış bir Ülkede Gazetecilerin Hak ve Özgürlüğünü savunmak” ana başlığı altında gerçekleştirildi. Oturumlarda gazetecilerin sorunları tek tek irdelendi.

70’DEN FAZLA GAZETECİNİN FİKRİ ALINDI

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından gazetecileri buluşturan konferansın ikinci gününde sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirge 70’den fazla ulusal ve uluslararası gazetecinin fikri alınarak hazırlandı.
Sonuç bildirgesinin açıklandığı toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay
Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel
Başkanı Uğur Güç, Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
Başkanı Jim Boumelha, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş’un da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

w

Sonuç bildirgesi; TGC Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Toplantıda TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGS Genel Başkanı Uğur Güç, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Jim Boumelha söz aldı.

w
w

TGC BAŞKANI OLCAYTO: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YEŞERMELİ
Basın toplantısında konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

“İki gündür devam eden toplantılarda, uluslararası alanda değerli dostlarımız bize
destek verdiler.Türkiye’de özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızın durumu diğer çalışanlardan daha zor. Çünkü polis baskısı altında çalışmalarını yürütmek zorundalar. Özellikle Güneydoğu’da Terörle Mücadele Yasası’nın yanlış yorumlanmasından ve savcıların
bu konudaki aşırı hassaslığından dolayı gazeteciler terörü desteklemekten gözaltına alınıyorlar. Gazetecileri uzun süre alıkoyuyorlar. Türkiye’de bunun düzelmesi için halkımıza
düşen görevler var. Yeşeren bir demokrasiye ihtiyaç var. Türkiye’de basın özgürlüğünün
bugünkü durumu Afrika ülkeleriyle eş değer. Hukuk sistemimiz yerlerde sürünüyor. Hukuk
ve ceza mahkemeleri devlet sırrı denilen çok anlaşılmaz bir maddeye dayanarak arkadaşları tutukluyor, gözaltına alıyor ya da en azından o arkadaşlar hakkında yıllarca süren
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soruşturmalar başlatıyor. Bundan kurtulmanın yolu birliktelikten geçiyor. Gazeteler ve
gazeteciler birlikte olmamız lazım. Geçmişte yapılan bütün hataları aramızda tartışırız.
Ama bir meslektaşımız gözaltına alındığında arkasında olmalıyız. Nesnel gazetecilik çok
önemli. Nesnel gazetecilik, devlet gazeteciliğinden ayrı bir gazeteciliktir. İnsan odaklı bir
gazeteciliktir. Nesnel gazetecilik yaptığınızda, gördüğünüz haberi tarafsız olarak aktarabilme şansını elde edersiniz. Nesnel gazeteciliği, mesleğimize getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yurttaşın haklarını koruyan yurttaş gazeteciliğini öne çıkarmamız
gerekiyor. Ben dünkü toplantıda gerçekten bir kez daha umutlandım. Dün toplantıda dediğim gibi, politikacılar gelir geçer ama gazeteciler hep kalacak, gazeteler hep kalacak.”

JİM BOUMELHA: YENİ KURULACAK HÜKÜMET GAZETECİLERLE DİYALOĞA GİTMELİ

.tg
c.
or

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Jim Boumelha, konuşmasına Federasyon hakkında bilgi vererek başladı. 180 ülkede 600 binden fazla gazeteciyi temsil ettiklerini dile getiren Boumelha, Türkiye’deki durumu ise şöyle değerlendirdi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Sendikası ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu yıllar içinde tecrübemiz bize gösterdi ki; gazetecilerin sosyal ve mesleki haklarını savunmak oldukça zor bir iş. Dünkü toplantıda meslek örgütlerinden üyeler de
vardı. Konferans, birkaç yıldır konuşulan konuların bir araya gelmiş haliydi. Seçimlerden
sonra iktidara gelecek yeni hükümetin, yeni ve demokratik adımlarla gazetecilerle diyaloğa dayanan ortak adımlar atmasını öneriyoruz. Örgütlenme hakkı korunmalı. Sendika
güçlendirilmeli. Gazetecilerin sosyal şartları iyileştirilmeli. Gazetecilerin herhangi bir baskıya, sansüre maruz kalmadan görevlerini; özgür ve bağımsız bir şekilde yerine getirmesinin sağlanmasını istiyoruz. Tüm dünyadaki meslektaşlarımız, Türkiye’deki gazetecilerle
omuz omuza olmaya ve onları desteklemeye hazırdır.”

w

TGS Başkanı Uğur Güç ise konuşmasında tüm gazetecileri sendika çatısı altında birleşmeye çağırdı. TGS Başkanı medyada dayanışmanın örgütlülükle sağlanacağının altını
çizdi. TGS Başkanı Uğur Güç, gazetecilerin haklarını korumaya devam edeceklerini belirtti.
Konferansın sonuç bildirgesini TGS Genel Başkanı Uğur Güç okudu. Bildirgede şu görüşler
yer aldı.

w
w

“TGS- TGC- IFJ- EFJ olarak biz diyoruz ki;

HALKIN HABER ALMA HAKKI TEHDİT EDİLMEMELİ

Haziran'da gerçekleşen seçimin ardından Türkiye'de gazetecilere yönelik artan soruşturmalar, sindirme operasyonları, şiddet, internet sansürü, yasaklamalar başta olmak
üzere her türlü baskıyı kınıyoruz. Bilhassa, Kürt sorunu kaynaklı çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte, bölge illerinde çalışan meslektaşlarımızın özgürlük ve güvenliğinden
kaygı duyuyoruz. Bu durumun halkın haber alma hakkını tehdit ettiğine inanıyoruz.

20 GAZETECİ CEZAEVİNDE
Hâlâ 20 gazetecinin cezaevinde olmasını ve geçmiş yıllarda serbest bırakılan gazetecilere yönelik yargı tehdidinin devam etmesini, sürmekte olan yüzlerce soruşturmayı
esefle karşılıyoruz.
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SİYASİ VE HUKUKİ BASKI BİTMELİ
Hükümet ve siyasetçilerin kendilerinden farklı çizgideki gazeteciler ve medya kuruluşlarına yönelik hasmane tutumlarından ve yaratılan hoşgörüsüz ortamdan derin rahatsızlık duyuyoruz.

SENDİKASIZLAŞMA SONA ERMELİ

g.
tr

Cumhurbaşkanı'nın eleştiriye tahammülsüzlüğü, savcıların her türlü eleştiri karşısında
hakaret davası açması, medya patronlarının çalışanlarını işten atarak susturması, anaakım medyanın tehdit ve kamu ihalelerinin rüşvet gibi kullanılmasıyla hizaya getirilmesi,
yargı bağımsızlığının gözardı edilmesi gibi sorunlar bu düşmanca tutumun örnekleridir.

.tg
c.
or

1990'lı yıllardaki sendikasızlaştırma operasyonuyla, Sendika’nın zayıflatılmasından
büyük üzüntü duyuyoruz. Bu durum, günümüzde gazetecileri kendi içinde bölmüş, korumasız bırakmış ve asgari ücretle, güvencesiz bir şekilde çalışmaya mahkûm etmiştir.

GAZETECİLER BİRLİKTE HAREKET ETMELİ

Gazetecilerin görevinin kamu çıkarını gözetmek olduğunu ve gazetecilerin sindirilmesinin halkın haber alma hakkına bir saldırı olduğunu vurguluyoruz.

YURTTAŞLARDAN VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ

Türkiye'de gazeteciler mesleklerine yapılan saldırı karşısında birlikte hareket etmelidir.
Bir gazeteci veya yayın kuruluşuna yapılan saldırı tüm gazeteci ve medya kuruluşlarına
yapılmış bir saldırı demektir. Gazetecileri, güçlü bir dayanışma hareketi oluşturmak üzere
Türkiye Gazeteciler Sendikası çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Daha iyi
çalışma koşullarına, ve bağımsız bir medya ortamına ancak böyle kavuşabiliriz. Yurttaşları
ve sivil toplum örgütlerini, toplumumuzun uzun vadeli çıkarı için basın özgürlüğü mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz.

w

ÖZGÜR BİR ORTAMDA ÇALIŞMAYI İSTİYORUZ
Biz gazeteciler,

w
w

• Gazetecilerin yaşanan çatışmaları ve yaklaşan seçimleri tamamen özgür bir ortamda
aktarmasının sağlanmasını,
• Gazetecilere dönük baskıların sona ermesini, gazetecilerin tüm ülkede serbest dolaşımının, güvenliğinin ve haber kaynaklarına erişiminin garanti edilmesini,

• Hapisteki gazetecilerin serbest bırakılmasını ve tüm soruşturmaların sonlandırılmasını,
• İnternet sansürüne son verilmesini,

• Siyasi liderlerin, özgür gazetecilik ortamı için gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını,
acil bir ihtiyaç olarak görüyoruz.
• Tüm meslektaşlarımızı nefret söyleminden uzak durmaya, barış dilini kullanmaya
davet ediyor, mesleğimize yapılan saldırılara dikkat çekmek için planlanacak eylemlere
katılmaya çağırıyoruz.
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GAZETECİLERDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI
Siyasi Partilere ve 1 Kasım Seçimlerinden Sonra Kurulacak Hükümete Çağrımızdır:
Gazetecilere yönelik hukuk-dışı soruşturmalara son verilmesi

• Cezaevlerindeki tüm gazeteciler serbest bırakılmalı

• Gazeteciler hakkında sürmekte olan dava ve soruşturmalar bir an önce düşürülmeli

g.
tr

• Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret adı altında dava açılmasına neden
olan yasa ve düzenlemeler derhal değiştirilmeli, kamu görevlilerinin eleştirilebilirliği,
hesap verebilirliği ve yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır.
Çoğulculuğun, saydamlığın ve bir kamu hizmeti olarak gazeteciliğin teşvik edilmesi

• Kamu ihalelerinin, kamu şirketlerine ait reklamların ve vergi denetimlerinin medyayı
kontrol etme araçları olarak kullanılmasına son verilmelidir.
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• Medyadaki tekelleşmeyi engelleyecek, bağımsızlığı, saydamlığı ve çoğulculuğu garanti edecek düzenlemeler yapılmalıdır.

• Kamuya ait medya kuruluşlarının görevlerini bağımsız bir şekilde ifade etmelerini
sağlayacak reformlar yapılmalıdır.
İŞ GÜVENCESİ, SENDİKALAŞMA VE TOPLU SÖZLEŞME

• Medya sahiplerinin çalışanları işten çıkararak susturmasının önüne geçilmelidir.

• İş güvencesi, sendikalaşma ve insanca bir ücret sağlayan adil çalışma koşullarının
oluşturulması şarttır.
İNTERNET SANSÜRÜ

• TİB’in yargı kararı olmaksızın internet sitelerine ve diğer iletişim araçlarına erişimi
engelleme yetkisi son bulmalıdır.

w
w

w

• Sosyal medyadaki paylaşımlardan dolayı açılan soruşturmalara son verilmelidir.”
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01.12.2015

Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için uluslararası
dayanışma çağrısı yapıldı
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tr

Türkiye’nin en yaygın gazetecilik meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve
Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) aralarında Can Dündar ve Erdem Gül'ün de bulunduğu tüm tutuklu gazeteciler için basın
toplantısı düzenledi. Toplantıda gazeteciler serbest kalana kadar uluslararası dayanışma kampanyası başlatılması için bir çağrı metni yayınlandı.

.tg
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Türkiye’nin en yaygın gazetecilik meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
ve Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), aralarında Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem
Gül'ün de yer aldığı tutuklu gazeteciler için düzenlenen basın toplantısında bir araya
geldi.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, RSF Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve İFJ-EJF Temsilcisi Uğur Güç, DİSK-Basın İş
Başkanı Faruk Eren, GÖP Dönem
Sözcüsü ve Basın Enstitüsü Derneği
Başkanı (IPI) Türkiye Temsilcisi Kadri
Gürsel, Etik Gazetecilik Ağı üyesi
Ceren Sözeri ile Cumhuriyet Gazetesi avukatı Bülent Utku, Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, ABD, İngiltere, Hollanda,
Fransa, Almanya, Macaristan, Danimarka, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre Başkonsoloğlu’ndan yetkililer katıldı.
Toplantıda cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılması için uluslararası kamuoyuna bir çağrı yapıldı. Basın özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇTEN GEÇİYOR

Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in üstlendiği toplantıda konuşan
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:
“Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Türkiye basını, 2010 yılından beri çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Hiç bu kadar basının baskı altında olduğu, bu kadar mali açıdan
sıkıştırılan, gazetecileri işsiz bırakan bir dönem yaşanmamıştı. Bunu yaşayarak görüyoruz.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1998 yılında çıkardığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesine göre; gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi
edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle
mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve
hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler. Son olarak Cumhuriyet’in Genel Yayın
Müdürü Can Dündar ve Erdem Gül gözaltına alındılar. Can Dündar ve Erdem Gül, yaptıkları önemli bir haberle kamuoyunu aydınlattılar. Türkiye’de yasaklamalar gelenek haline geldi. Roboski’den başlayarak günümüze kadar pek çok haber yasaklandı.”
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CHRISTOPHE DELOIRE: TÜRKİYE’DE MEDYA GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire
şöyle konuştu:

w
w

w

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti uzun süredir hareket ettiğimiz, dayanışma içinde olduğumuz bir örgüt. Bu toplantıyı birlikte düzenliyoruz. Bizim için Cumhuriyet gazetesi
bağımsız gazeteciliğin önemli yuvalarından bir tanesi. Can Dündar da basın özgürlüğü
kahramanıdır. RSF, 17 Kasım’da basın özgürlüğü ödülünü
Cumhuriyet Gazetesi’ne verdi. Ödülü almaya gelen Can
Dündar, yaptığı konuşmada bürosunun bir yanında adliyenin, diğer yandan da mezarlığın göründüğünü söylemişti.
Bu iki yerin gazetecilerin uğrak yeri olduğunu belirtmişti.
Hepimizi şaşırtacak şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, gazeteciler hakkında sürekli suç duyurusunda bulundu. Sadece Cumhuriyet Gazetesi’ne değil, diğer gazeteler için de yargı sürecini başlattı. Bu girişimler olayın ne kadar siyasi olduğunu da gözler önüne seriyor. Türkiye basın
özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 149. sırada. Tutuklama uygulaması sadece
Can Dündar ve Erdem Gül için değil Murat Çapan, Muhammed Resul, Mehmet Baransu
gibi çok sayıda gazetecinin karşılaştığı bir durum. Gazetecilerin işten çıkarılmaları, hükümet söylemiyle gazetecilerin baskı altına alınması çoğulculuğu yok eden bir uygulamadır. Gazetecilere yönelik suçların ise cezasız kalması ayrı bir sorun. Türkiye’de basın
özgürlüğü ihlallerini düzenli olarak izliyoruz, bunlara sistemli bir şekilde yanıt vermeye
çalışıyoruz. RSF, TGC ile birlikte Türkiye’de başta Can Dündar ve Erdem Gül olmak üzere
tutuklu gazetecilerin tahliye olması için dünya kamuoyuna seslenerek uluslararası bir
çağrı başlatmış oluyor. Siyasi, kamuoyunun tanıdığı kişilerden de bu tutuklamanın son
bulması için destek isteniyor. Çok sayıda kişiden destek almış bulunuyoruz. Türkiye’nin
çok canlı bir sivil toplum camiası var. Demokratik kurumları olan, hukuk devleti olan bir
ülke normalde. Medyanın çoğulculuğu hükümetin ve kamu kurumlarının saygı göstermesi gereken bir yapısı var. Biz de hükümeti ve kamu kurumlarını Türkiye’de medya çoğulculuğunu güvence alacak şekilde hareket etmeye çağırıyoruz.”
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UĞUR GÜÇ: DEVLET SUÇ İŞLİYORSA BUNU BİLMEK YURTTAŞIN HAKKIDIR
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve İFJ -EFJ Temsilcisi Uğur Güç şöyle
konuştu:

.tg
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or
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“Türkiye’de gazetecilik baskı altında. 2010 yılında bugüne 300’ün üzerinde gazeteci
cezaevine girdi çıktı. Şu anda 29 gazeteci cezaevinde. Sadece Erdem Gül ve Can Dündar
değil 27 gazeteci daha cezaevinde. Sosyalist, Kürt, cemaatçi diye adlandırılan gazeteciler, muhalif gazeteciler
cezaevinde. Muhalif gazetelerden BirGün’den 3 gazeteci
bu toplantının gerçekleştiği saatlerde adliyedeler. BirGün Gazetesi’ne 50’nin üzerinde açılmış dava var. Hep
basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü dediğimiz iki kavramdan bahsediyoruz. İki kavram birbiriyle ilintili ve birbirini
var eden kavramlar. Fakat ifade özgürlüğü bir fikri, bir
düşünceyi ortaya atan kişinin özgürlüğü olarak algılansa
da aslında ifade edenin değil o düşünceyi dinleyenin,
okuyanın, izleyenin özgürlüğüdür.”

DİSK BASIN İŞ BAŞKANI FARUK EREN: TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ SORUNU YAŞANIYOR
DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, şöyle konuştu:

“Bu ülkede basın özgürlüğü konusunda bu kadar da olur mu dediğimiz her olayın ertesinde daha kötüsü bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Geçen ay Van’da iki gazeteci gözaltına alındı. Kelepçe takarak karakola götürüldüler. Sadece gazeteciler değil, avukatlar,
hakimler de tutuklu. Basın özgürlüğü de ifade özgürlüğü de ülkenin genel demokrasi
sorunu. Biz gazetecilerle hep dayanışma içindeyiz. Bütün etkinliklerde olacağız.”

w

GÖP Dönem Sözcüsü ve Basın Enstitüsü Derneği Başkanı IPI Türkiye Temsilcisi Kadri
Gürsel şunları dile getirdi:

w
w

“Gazetecilere Özgürlük Platformu, bundan 5 yıl önce kuruldu. Hapisteki gazeteciler
sorununun giderek büyümesi karşısında meslek kuruluşlarının neler yapabileceği üzerine
kuruldu. O zaman 100’den fazla tutuklu gazeteci vardı. Biz bunu sayıyla ölçmüyoruz.
Bir gazetecinin bile tutuklu olması kabul edilemez. Şimdi yeniden tutuklu gazeteciler
sorunu var. Büyüyen bir sorun. 5 yıl önce GÖP’ün faaliyeti Ahmet Şık ve Nedim Şener’den sonra yaygınlaştı. Geniş kamuoyu tarafından kabul gördü. Yine böyle bir sorumlulukla karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi Erdem Gül, Can Dündar ve bütün
gazetecilerin serbest bırakılması için hem Türkiye’de hem dünyada yaygın bir kampanya
yürütmek zorundayız. Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklanması Türkiye’deki basın
özgürlüğüne yönelik baskıların dünya ölçeğinde fark edilmesine neden olmuştu. Uluslararası baskılar, gazetecilerin hapisten çıkmalarında rol oynadı.”

ETİK GAZETECİLİK AĞI ÜYESİ CEREN SÖZERİ: BİR AN ÖNCE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ
Etik Gazetecilik Ağı üyesi Ceren Sözeri şu noktalara dikkat çekti:
“Gazeteciler korkutulurken, haklarında soruşturma açılırken biz etik gazetecilikten
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konuşamıyoruz. Şu anda bu toplantıyı yaparken gazeteciler yargılanıyor. Basın özgürlüğü
önünde bu engellerle oto sansür var. Dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardayız. Gazetecilik kimliği taşıyan bazı insanların gazetecileri hedef göstermesi, basın özgürlüğü önündeki engelleri savunuyor olmalarını görmek üzücü. Hükümete yakın
kurumlarda çalışan insanları bir an önce basın özgürlüğü için dayanışmaya çağırıyoruz.
Tüm diğer medya kuruluşlarındaki gazetecileri de bu dayanışma ağını genişletmeye, birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”

CUMHURİYET GAZETESİ AVUKATI BÜLENT UTKU: HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE
HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ
Cumhuriyet Gazetesi avukatı Bülent Utku, şunları söyledi:

w
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or

““Haberin çıktığı tarihten bir gün sonra Cumhurbaşkanı bir televizyon programında
‘Ben davamı açtım. Bu haberi özel haber yapan kişi de bedelini ödeyecek. Öyle yapma’
dedi. Bu durum ortada siyasi bir soruşturmanın olduğunun göstergesidir. Her siyasi soruşturmada, dava da olduğu gibi hukuksuzluklar, bu soruşturmada ayyuka çıkmıştır. Sorgulamada, müvekkillere sadece haberleri sorulur. Müvekkillerin yargılanması sadece
gazetecilikten faaliyetiyle ilgilidir. Basın davalarında yayın tarihinden itibaren 4 ay içinde
davanın açılması gerekir. Cumhuriyet Gazetesi’nde 5,5 ay sonra dava açılmıştır. Zaman
aşımı geçmiştir. Bu davanın daha başında düşme unsuru taşıdığını söylememiz gerekiyor.
Tutuklamadan sonra gelen bir prosedür var. Tutukluluğu veren hakime dilekçe veriliyor.
O hakimlik isterse kendi kararını gözden geçiriyor. Eğer değiştirecekse değiştiriyor, değiştirmeyecekse de kendinden sonra gelen hakimliğe dosyayı sevk ediyor. Biz dün aldığımız habere göre 7. Sulh Ceza Hakimliği dosyayı 8 numaralı Sulh Ceza Hakimliği’ne
göndermiş. Ne sonuç çıkacak göreceğiz. Bunun akabinde de Anayasa Mahkemesi’ne
başvuracağız. Anaya Mahkemesi’nin vereceği karara göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yolu açık.”

DİLEK DÜNDAR: UMARIM MAHKEMELER TUTUKLAMA HASTALIĞINDAN KURTULURLAR
Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar ise şunları dile getirdi:

w
w

“Ben gazetecilik mesleğini; hep onurlu, vicdanlı bir meslek olarak gördüm. Bir gazeteciyle yaşıyor olmak da bana onur verdi. Gazetecilik, siyasi gücün etkisi altına girdi.
Türk mahkemeleri de siyasi baskı altında. Umarım mahkemeler, tutuklama hastalığından kurtulurlar. Mücadele edeceğiz. Bunu sizin desteklerinizle yapmak istiyoruz.”
Toplantının sonunda AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic’in toplantı
için gönderdiği video görüntüsü izlendi. Dunja Mijatoviç mesajında şunları söyledi:
“Bir başka zorunluluk nedeniyle zamanlaması çok yerinde olan buluşmanıza ne yazık
ki katılamıyorum. Türkiye’de medya özgürlüğü ve gazeteci güvenliği vurgusu yaptığınız
bu girişiminizi selamlıyorum. Topluma mal olmuş Can Dündar ve Erdem Gül’ün karşılaştığı ceza bizi şaşırttı. Hatta şoke etti. Ömür boyu hapse uzanan cezai işlemler Türkiye’de zaten zor durumda olan basın özgürlüğünü daha da kötüleştiriyor. Sizlerle
dayanışma içindeyiz.”
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TUTUKLU GAZETECİLER İÇİN ULUSLARARASI ÇAĞRI
Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gazetecilik meslek örgütleri ortak bir çağrı mesajı yayınladı. Mesajda, şu ifadeler yer aldı:
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"Sayın Erdoğan; Cumhuriyet çalışanlarını ve tutuklu tüm gazeteci meslektaşlarımızı
serbest bırakın! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllardır Türkiye’deki medyaya
sistematik bir şekilde müdahale ediyor. Cumhurbaşkanı, devlet güvenliği ve terörle mücadele adına her düşünceden gazeteciler üzerinde baskılarını gün geçtikçe daha da ağırlaştırıyor. Gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama, tehdit ve tacizlerin demokrasilerde
yeri yoktur. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT’e ait tırlarla Suriye’deki İslamcı gruplara silah teslim edildiğini
Mayıs 2015’te gündeme getirdikleri için 26 Kasım 2015 akşamı tutuklandı. Dündar ve
Gül, gazeteciliğin, gerçeği araştırmanın ve özgürlüklerin savunulması bakımından onurlu
bir duruş sergilediler. Kamu yararı bulunan bir bilgiyi kamuoyuna taşıyarak mesleklerinin
gereğini yerine getirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kamuoyu önünde açıkca Dündar’ın
“ağır bedel ödeyeceği”ni açıkladı. Uluslararası terör konusunun herkesin endişelerinin
odağında yer aldığı bir dönemde, gazetecilik faaliyetlerinin, siyasi işlemler yoluyla baskılanması hoş görülemez. Son iki tutuklama, öncekilerde olduğu gibi Türkiye’de yargı
sisteminin araçsallaştırılmasının vardığı uç noktayı gösteriyor.

w
w

w

Günümüze dek birçok gazeteci, terör propagandası, Cumhurbaşkanı’na hakaret, devlet sırrı, gizliliğin ihlali, devlet görevlilerini hedef göstermek ve casusluk gibi yanıltıcı gerekçelerle tutuklandı. İktidar, bir yandan baskıcı yasaları oylarken diğer yandan ekonomi
kartını oynayarak medya organları üzerinde baskılarını yoğunlaştırıyor. Bizler basın özgürlüğünü savunan meslek örgütü temsilcileri, medya patronları, gazeteciler ve sendika
yetkilileri, Türkiye’de basın özgürlüğünün vahim şekilde zemin kaybetmesini endişeyle
izliyoruz. Türkiye’nin, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü’nün açıkladığı Dünya
Basın Özgürlüğü Sıralamasında 180 ülke içerisinde 149. sırada yer aldığına bir kez daha
dikkat çekiyoruz. İktidarı en kısa sürede Can Dündar, Erdem Gül ve daha önce tutuklanmış tüm gazetecileri serbest bırakmaya; haklarındaki kanıtsız suçlamaları geri çekmeye, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya davet
ediyoruz. Demokratik ülke hükümetlerini ve kurumlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği otoriter tutuma karşı tavır almaya çağırıyoruz."
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29.06.2013

TGC-KAS 65. Yerel Medya Semineri sona erdi
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Kocaeli, Yalova, Düzce ve çevre ilçelerden çok sayıda gazetecinin katıldığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) - Konrad Adenauer Stiftung’un (KAS) birlikte düzenlediği 65.
Yerel Gazetecilikte Meslek içi Eğitim Semineri, sertifika töreni ile sona erdi.

w
w

w

TGC- KAS’ın birlikte 16 yıldır düzenlendiği yerel medya seminerlerinin 65'incisi Basın
İlan Kurumu’nun Kocaeli’ndeki Bayramoğlu Tesisleri’nde yapıldı. “Yerel Gazetecilikte
Meslek İçi Eğitim” konulu seminere; Kocaeli, Yalova, Düzce ve çevre ilçelerden çok sayıda
gazeteci katıldı. Seminerler; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde çalışan meslektaşlarıyla buluşturarak mesleki bilgilerin paylaşabileceği platformun oluşmasını sağladı.
2 gün süren seminerde birbirinden önemli konular ele alındı. İçerik sorunlarından
sermaye siyaset sarmalarında medyaya, günümüz medyasındaki etik sorunlardan yeni
medyaya kadar pek çok konu; gazeteciler, avukatlar, akademisyenler tarafından katılımcılara oturumlarda aktarıldı. Seminer, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun Değerlendirme konuşması ve Sertifika töreni ile sona erdi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, kapanış
konuşmasında, "Türkiye'nin çağdaş, çok sesli, demokrasiye kavuşması en büyük dileğimiz. Önemli olan Türkiye'nin çok seslilik içinde çağdaş bir demokrasiye ulaşması yolunda
hem yaygın hem de yerel basının üstüne düşen görevi layıkıyla yapabilmesidir" dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak siyasete hep uzak durduklarını aktaran TGC Başkanı Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu tarafsızlık kamuoyunun yanıltılmasına
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karşı çıkmamak anlamında değil. Bu tarafsızlık hiçbir zaman sansürü, oto sansürü Türkiye'ye reva gören iktidarlara karşı çıkmamak anlamında değil" dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin meslek için çalıştığının altını çizen Başkan Olcayto,
TGC'nin en sağdan en sola kadar bütün yayın organlarından Cemiyetin 3 bin 589 üyesinin bulunduğunu söyledi.
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CEMİYETLERE VE GAZETECİLERE BÖLÜNMEYİN ÇAĞRISI

Başkan Olcayto, meslektaşlarına şu tavsiyede bulundu: "Ne olursa olsun küçük siyasi
çıkarlar için bölünmeyin. Salt gazeteciliği yerine getirmeye çalışın" dedi.

“GAZETECİLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR”

.tg
c.
or

TGC ve KAS'ın birlikte düzenlediği seminerlerin devam edeceğini söyleyen Başkan
Olcayto, önümüzdeki seminerlerde medya okuryazarlığı konusunun da işleneceğini belirtti. Başkan Olcayto, Yerel Medya Ödülleri düzenleyerek yereldeki basın çalışanlarını
ödüllendirdiklerini anlattı. Bu yıl ödül kazanan Mustafa Kemal Bektaş'ın Almanya'ya
gönderildiğini dile getiren Olcayto, bu yarışmaya herkesin eserlerini göndererek katılabileceğini sözlerine ekledi. Başkan Olcayto'nun değerlendirme konuşmasının ardından
sertifika törenine geçildi.

“YEREL MEDYA ÖDÜLLERİ”

w
w

w

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, ise yerel medya ödülleri hakkında bilgi verdi. Genel
Sekreter Güneş, “Yerel gazetecilik ödülü, yerel gazetelerde çalışan gazetecileri kapsar.
Değerlendirmede, bu kuruluşlarda çalışanların yerel konular ve meslek kurallarının uygulanması için olanaklarını en iyi şekilde kullanmaları dikkate alınır. Ödüller, haber fotoğraf ve sayfa düzeni dallarında verilir” dedi. Güneş, konuyla ilgili ayrıntılı bilginin
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden alınabileceğini söyledi.
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30.07.2013

TGC-KAS Gazetecilik ve Nefret Söylemi Paneli düzenledi

“Medya nefret söyleminden vazgeçmeli”
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Panele katılan konuşmacılar medyanın nefret söylemini kullandığının farkında olmadığına dikkat çektiler. Panelde TGC Başkanı Turgay Olcayto ise “Nefret söylemi, özellikle
spor basınında başlayan gazetelerin ön sayfalarına sıçrayan, manşetlerde yer almaya
başlayan, kadına şiddeti körükleyen, çocuk istismarını tetikleyen bir hale geldi” dedi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adaneuer
Stiftung’un (KAS) birlikte düzenlediği "Gazetecilik ve Nefret
Söylemi" konulu panel, TGC Basın Müzesi’nde gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar medyanın nefret söyleminden
kaçınması ve haberlerinde Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymaya özen göstermesi gerektiğine
işaret ettiler.

Panele, TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC
Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, TGC Yönetim
Kurulu Üyesi Göksel Göksu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: MEDYANININ DİLİ ÖNEMLİ

Panel, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı. Nefret söyleminin toplum üzerindeki etkilerine değinen Başkan Olcayto, şöyle konuştu:

w
w

w

“Nefret söylemi, özellikle spor basınında başlayan gazetelerin ön sayfalarına sıçrayan, manşetlerde yer almaya başlayan, kadına şiddeti körükleyen, çocuk istismarını tetikleyen bir hale geldi” dedi. Başkan Olcayto, konuşmasında nefret söyleminin önüne
geçilmesinde medyanın önemine vurgu yaptı. Gazetecilerin nefret söylemini körükleyici
dil kullanılmaktan kaçınması gerektiğini anlattı.

NEFRET SÖYLEMİ VE GAZETECİLİK TARTIŞILDI

Oturum Başkanı TGC Yönetim Kurulu Üyesi-CNN TÜRK muhabiri Göksel, yaptığı
konuşmada gazetecilerin haberde kullandıkları dilin önemine vurgu yaptı. Göksu, “Gazetecilerin kullandığı dil çok önemli. Haberde kullandığımız kelimelerin ötekileştirmemesine dikkat etmeliyiz” dedi ve ekledi:
“Bizim işimiz olanları olduğu gibi aktarmak, insanlara sıfatlar vermek değil. Eğer böyle
konuşursanız toplumun belli bir kesimini dışlarsınız ve dışladıklarınızın tepkisiyle karşılaşırsınız.”

İNCEOĞLU: KÖŞE YAZARLARI DA NEFRET SÖYLEMİNİ KULLANIYOR
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu
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ise “Nefret Söylemi, İfade Özgürlüğü
ve Medya” başlıklı konuşma yaptı.
Nefret söylemi ve nefret suçu arasındaki fark üzerinde duran İnceoğlu,
nefret söyleminin nefret suçuna giden
çok ciddi bir geçit olduğunu söyledi:
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“1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin nefret söylemi ile
ilgili bir tavsiye kararı var. Karar ‘Irkçı
nefret; yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik
eden, savunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik ve etnik merkeziyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenlere
ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir’ der. Hırant Dink öldürülmeden önce gazetelerde, ‘Ya Sev Ya Terk Et’, ‘Ermeni
Köpeği’ gibi inanılmaz ifadeler yer aldı. Bu toplumu nefret suçuna teşvik değil midir?”
dedi.

MEDYA FARKINDA DEĞİL

İnceoğlu, gazetecilerin, insan haklarını ve saygınlığını, nefreti körükleyici yayın yapmaktan kaçınması gerektiğini anlattı. Bu noktada gazetecilerin de kullandıkları dilin,
seçtikleri kelimelerin nefret söylemine yol açacağının farkında olmadıklarına dikkat
çeken İnceoğlu, “Gazetecileri bunu normal sanıyor. ‘Biz bunu hiç düşünmedik’ diyorlar.
Yapa yapa olması gereken bu olduğu düşünülüyor” şeklinde konuştu.

MOROĞLU: MEDYAYLA NEFRET SÖYLEMİ YAYILIYOR

w
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Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı&İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
Koordinatörü ve Türkiye’nin ilk Kadın Hukuku uzmanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Nazan Moroğlu ise “Kadınlara Karşı Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya” başlıklı bir konuşma yaptı. Moroğlu, konuşmasında kadının konumunu yasalar ve dünya tarihinden örnekler vererek açıkladı. “Aristo’nun ‘kadınlar yarı
insandır’, Nietzsche’nin ‘kadının yanına gidiyorsan kırbacını almayı unutma’, Rousseau’nun “kadın erkek eşitsizliği akla uygundur” sözlerini hatırlatan Moroğlu, ayrımcılığı
çeşitli açılardan ele aldı. Moroğlu, şunları söyledi:
“Nefret söyleminin medya ile yaygınlaşması şiddete yol açıyor. Bu durumun kısa vadeli ve devamlı tekrarlarla da uzun vadeli, ciddi etkileri olabiliyor. Kadına yönelik şiddetin
medya ile görünür hale geliyor ve birbirini tetikliyor, geçtiğimiz yılda kadına yönelik 39
bin yaralamada sadece 3 bini şikayetçi oldu. Meclis’te milletvekilleri birbirine ‘karı gibi
kıvırma’ diye sesleniyor. Bu zihniyeti sorgulamamız gerekiyor.”
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02.09.2013

TGC-KAS 66.Yerel Gazetecilikte Meslek içi Eğitim Semineri Hakkari Yüksekova'da yapıldı

Gazeteciler Her Koşulda Barışı Savunmalı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ( TGC ) ve Konrad Adenauer Stiftung’ın (KAS) ortaklaşa düzenlediği 66’ncı Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri, değerlendirme konuşması ve sertifika töreni ile sona erdi.
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YÜKSEKOVA- Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaşa düzenlediği Yerel
Medya Projesi çerçevesinde hayata
geçirilen eğitim seminerlerinin
66’ncısı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapıldı.

Roza Kafe’de düzenlenen seminere
Hakkari, Van, Şırnak, Şemdinli, Çukurca, Derecik ile çevre il ve ilçelerden
çok sayıda gazeteci katıldı. Seminer; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde çalışan
meslektaşlarıyla buluşturarak, mesleki bilgilerin paylaşılabileceği platformun oluşmasını
sağladı.
4 oturumda gerçekleştirilen seminerde, birbirinden önemli konular ele alındı. Haber
yazım tekniğinden gazetecilikte etik ilkelere; barış dili ve gazetecilikten çatışma bölgesinde foto muhabirliğine kadar pek çok konu gazeteciler, avukatlar, akademisyenler tarafından katılımcılara düzenlenen oturumlarda aktarıldı.

w

BAŞKAN OLCAYTO: BİRLİKTE SESİNİZ DAHA GÜR ÇIKAR

w
w

TGC Başkanı Turgay Olcayto, 66’ncı Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri’nin kapanış konuşmasına; seminere katılan konuşmacı ve dinleyicilere teşekkür ederek
başladı. Hakkari’de daha önce de seminer düzenlediklerini hatırlatan Başkan Olcayto,
“TGC–KAS seminerlerinin 66’ncısını tamamladık. Hakkari’de ikinci seminerimizi düzenledik. Düzenlediğimiz her seminerde sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz ama bizler
de sizlerden çok şey öğreniyoruz. Birbirimizi tanıma imkânı buluyoruz” dedi.
Başkan Olcayto, gazetecilere şu önerilerde bulundu: “Yerelde çalışan meslektaşlarımıza dağınıklığı ortadan kaldırmalarını tavsiye ediyorum. Hakkari merkezde 11 gazete
var. Eğer dağınıklığı ortadan kaldırır birlik olursanız sesiniz daha gür çıkar. İkincisi de sizi
biraz karamsar gördüm. Eğer kendimize gazeteci diyorsak; her durumda, sıkıyönetimde
bile yazabilmeyi başarabilmelisiniz. Seçtiğiniz kelimelerle, kaleminizin gücüyle söylemek
istediklerinizi söyleyebilirsiniz. O zaman haberinizin de kavgasını yapabilirsiniz. Biz TGC
Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımız, cemiyetin odasına girdiğimiz zaman, siyasi şapkamızı bir kenarda bırakarak cemiyetin çıkarları için ne yapabileceğimizi tartışırız.” Baş231
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kan Olcayto, kitap okumanın önemine de değinerek gazetecilere kitap okumalarını
önerdi.

“ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ KAZANABİLİRSİNİZ”

BARIŞ İÇİN GAZETECİLİK…

g.
tr

Basın özgürlüğü konusuna da değinen Başkan Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toplantıda haberlerinizi teyit ettirmeye çalıştığınızdan bahsettiniz. Niye teyit ettirmek
zorunda kalıyorsunuz? Eğer siz haberinizi teyit ettirmek zorunda kalırsanız onlar da sizi
öyle görür. Özgürlüğünüzü biraz da siz kazanmalısınız. Basın özgürlüğü hep bildiğiniz gibi
gazetecinin özgürlüğü değildir. Halkın bilgi edinme hakkıdır. Halkın yansız bir şekilde bilgilenmesidir. Haber yaparken de buna özen göstermeniz gerekir.”

w
w

w

.tg
c.
or

1 Eylül Dünya Barış Günü’nün önemine de vurgu yapan Başkan Olcayto, “1 Eylül
Dünya Barış Günü’nde dilerim yalnız bu topraklara değil, tüm Türkiye’ye barış getiren
bir durum ortaya çıkar. Hâlâ belirsizlikler var ortada. Ona rağmen inanıyorum ki; bu işin
de üstesinden gelinecek. Bu noktada herkesin yapabileceği çok şey var. Ama en çok da
gazetecilerin üzerine düşen görevler var. Gazeteciler; kışkırtmadan kaçınmalı, mutlaka
her koşulda barışı savunmalı, etnik ayrımcılığı önleyecek bir kafa yapısına, vicdana sahip
olmalı. O vicdana sahip olursak, gazeteci olarak her şeyi halledebiliriz” dedi. Başkan Olcayto’nun değerlendirme konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Katılımcılara
sertifikaları takdim edildi.

232
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25.11.2013

TGC-KAS 67. Yerel Gazetecilik Semineri Bandırma'da yapıldı

g.
tr

TGC Başkanı Turgay Olcayto:
“Gazetecilik tarihinin en zor dönemini yaşıyor”

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung’un
(KAS) ortaklaşa düzenlediği 67’nci Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim
Semineri; Manisa, Bilecik,
Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bursa ile çevre il ve
ilçelerden gelen 150’e
yakın gazetecinin katılımıyla Bandırma’da gerçekleştirildi. Seminer Eken Prestige Hotel’de yapıldı.

w

Seminer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, basın emekçileri ve
öldürülen gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Açılış konuşmasında TGC
Başkanı Turgay Olcayto, gazetecilerin yaşadığı zorluklardan söz ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Gazetecilik, Türkiye basın tarihi açısından en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terörle Mücadele Yasası, Ceza Muhakemeleri Usul Yasası, Terörle Mücadele
Yasası’ndan dolayı 64 arkadaşımız cezaevinde. Cezaevindeki arkadaşlarımızın büyük bir
kısmı gazeteci, çok küçük bir kısmı ise dağıtıcı. Bu yasalarda iyileştirme yapılması için
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak uğraş veriyoruz. Adalet Bakanlığı nezdinde yazıyoruz,
çiziyoruz. Ne yazık ki; çıkan paketlerde iyileştirme adına bir şey yok. Yazıyla, çiziyle uğraşan meslektaşlarımız maalesef parmaklıklar arkasında.”

w
w

Medyadaki sermaye siyaset ilişkisinden bahseden Başkan Olcayto, şöyle devam etti:

“Medya-siyaset-sermaye ilişkilerinin yoğunlaşması nedeniyle pek çok arkadaşımız
işsiz. Yaygın basında işsizlik son derece fazla. En son örneği, TV8’de görüldü. Habere ihtiyaç yok gerekçesiyle, televizyon el değiştirdiği anda içi boşaltıldı. Deneyimli meslektaşlarımızın hemen hepsi işsiz. TMSF, Akşam Gazetesi’ne el koymuştu. TMSF mali
suçlarla ilgilenmesi gerekirken gazetecilik yapmaya kalkıyor. Gazetecileri işten çıkarıyor.
Çok zor günlerden geçiyoruz ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Yerel basının da çok sorunları var biliyorum. Gazetelerin birleşmesiyle yerel basında da arkadaşlarımız işsiz kalıyor. Bütün bu olumsuzlukları aşacağız. Buna kesinlikle inanıyorum.”

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANI PEKEL: GAZETECİLER ÖZGÜRCE YAZAMIYOR
Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan
Turgay Olcayto olmak üzere semineri düzenleyen TGC ve KAS’a teşekkür ederek sözle233
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rine başladı. Gazetecilik mesleğin çok zor ve özveriyle yapılan bir meslek olduğunu dile
getiren Pekel, şöyle konuştu:

NİYAZİ DALYANCI: MUTLAKA ARAŞTIRMA YAPIN

g.
tr

“Gazeteciler, toplumların doğruya ulaşmasında, sağlıklı bir şekilde bilgilenmesinde
de son derece önemli bir aktör. Gazetecilik sevgiyle yapılan bir iş ve kişinin bedenine
girdikten sonra bir türlü çıkmıyor. Gazetecilerin, ne kadar ekonomik olarak az kazançları
az olsa, çeşitli sorunlarla karşılaşsalar da bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşınca bütün sıkıntılarını unutuyorlar.

.tg
c.
or

Seminerin birinci oturumunu TGC Balıkesir Temsilcisi Önder Balıkçı yönetti. Bu oturumda TGC Genel Sekreter Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı, haber yazım tekniği konusunda gazetecilere bilgi verdi. “Haber nasıl vermeli?”
konusunu aktaran Dalyancı, muhabirin ilkelerini,”doğruluk, objektiflik kısalık, açıklık,
kaynak belirtmek” olarak sıraladı.
Gazetelerden örneklerle konuyu anlatan Dalyancı, şöyle sürdürdü:

“5N1K’nın bütün unsurlarını giriş paragrafında vermek zorunda değilsiniz. Haber yazımının en önemli tarafı tercih yapmaktır. Hangi konuyu önemli görüyorsak onu giriş
cümlesine alıp, 5N1K’daki diğer unsurları diğer paragraflara bırakabilirsiniz. Haber sözcüklere boğulmamalı, haber okurda soru yaratmamalı. Kaynağın güvenirliliği çok önemli.
Konunun uzmanından bilgi alınmalı. Kaynaktan aldığımız bir bilgiyi ikinci, üçüncü kayMuhabirleri kendi yazdığından bile şüphe duymalı. Yazısını birkaç kez okumalı. Eksik yanları varsa tamamlamalıdır. Çok uzun cümleler kurmaktan kaçının.”

w

SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİNİN YOL HARİTASI MESLEĞİN ETİK İLKELERİDİR

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Türkiye’de gazeteciler sansür, oto sansür, işsizlik,
işten çıkartılma baskısı, haklarında açılan davalar, cezaevi tehdidi altında mesleğini yapmaya çalışıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

w
w

“Gazetecilere mesleklerini yerine getirirken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önderliğinde hazırlanan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi mutlaka dikkate
alınmalı. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine
karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.
Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm
ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. İçinde bulunduğumuz dönemde gazetecinin nefret dilinden uzak barışa odaklı bir dille gazetecilik
yapmasına çok ihtiyaç duyuyoruz.”

234
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KERİM EVREN: DİLİ DOĞRU KULLANMAK YURTTAŞLIK GÖREVİDİR
TGC Bizim Gazete Yazarı Kerim Evren “Dil Yanlışları” konularında birer konuşma
yaptı. Kerim Evren, “Ana dilini doğru ve güzel kullanmak, bir yurttaşlık görevidir” diyerek
şöyle devam etti:

g.
tr

“İnsanın sözcüklerle düşündüğü bilimsel bir gerçek olduğuna göre, sözcük dağarcığımızın zenginliği, düşünce dünyamızı da olumlu etkiler. Medya mensupları olarak bizim
Türkçemiz, pek çok meslek mensubu için olduğundan daha önemlidir. Birincisi yanlış
Türkçeyle hedef kitleye meramımızı doğru anlatamayız. Dilimizi geliştirmek için düzenli
olarak okumalı, çalışmalarımız sırasında da elimizin altında mutlaka sözlük ve yazım kılavuzu bulundurmalıyız.”

.tg
c.
or

Kitap okumanın önemini vurgulayan KerimEvren, katılımcılara her zaman yanlarında
sözlük ve yazım kılavuzu bulundurmalarını önerdi.

MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ

Semineri ikinci oturumumda başkanlığı Balıkesir Yeni Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Esen Balıbek üstlendi. Oturumun ilk konuşmacısı Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, “Medya Okur Yazarlığı” başlıklı konuşmasında
şunları söyledi:
"Bilgi edinme ve edinilen bilgiyi kullanma hakkının, temel yurttaşlık hakkı olduğunu
kabul ettiğimize göre; kitle iletişim araçları, bu hakkın gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez
kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılı ve görsel tüm kaynakların oluşturduğu
iletilerle donatılmış bir dünyada etkin bir yurttaş olarak yaşamak için yeni iletişim becerilerine gerek var. Medya okuryazarlığını tartışırken unutulmaması gereken, bir etkinlik
halinin olduğudur.”

w

GAZETECİ ŞİDDETTEN YANA TARAF OLMAMALI

w
w

TGC Yönetim Kurulu Üyesi-CNNTÜRK muhabiri Göksel Göksu isek kadın ve medya
konulu konuşmasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu Kadın
ve Cinsel Yönelik kitapçığından bahsederek başladı. Göksu, “Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu,
2005 yılında British Council’ın BBC World Service Trust (WST) işbirliği ile medyanın
toplumsal katılımdaki rolünü desteklemek amacıyla başlattığı ve 2006 yılında Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin ulusal ortak olarak yer aldığı Medya ve Toplumsal Katılım projesi kapsamında hazırlanmıştır” dedi.
Göksel Göksu, kitapçığın medya kuruluşları ve medya çalışanları, cinsiyet ve cinsel
yönelim farklılığına dayalı ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedef olarak belirlediğini belirtti. Göksu, medyadaki kadınla ilgili istatistiki bilgileri paylaştı:
“1960 yılında kadınlar yüzde 44 oranında cinsel obje olarak temsil ediliyor. 2009
Kadınlar % 83 oranında cinsel obje olarak temsil ediliyor. Son 7 yılda kadın cinayetlerindeki artışta yüzde 1400 artış olduğu görülüyor. Cinayetlerin nedenleri arasında “kıskançlık, etek boyu kısa, camdan baktı, tırnağını uzattı, telefonu geç açtı, tuzluğu
uzatmadı, eve geç geldi, boşanma talebi” sayılabiliyor.”
235
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HABERİN HUKUKA UYGUNLUĞU NASIL SAĞLANIR?

g.
tr

TGC Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Küçük ise konuşmasında haber yapmanın
hukuksal kurallarını anlattı. “ Cezai sorumluluk ise TCK, TMK, CMK, Basın Kanunu aracılığıyla habere yansıyor. Gazeteciler, yaptıkları haberlerle ilgili kanunların “hakaret, haberleşmenin ihlali, konuşmaların kayda alınması, suç işlemeye tahrik, suç ve suçluyu
övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, kimliğin açıklanması, basılmış eserleri bozma,
düzeltme veya cevabın yayınlanmaması” gibi maddelerle yargılanıyor. Haberi hukuksal
olarak da sorun yaşamadan yapmak isteyen gazeteciler bu nedenle TGC’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi iyi okumak, anlamak ve uygulamak zorunda.”

SEFER LEVENT: OKUYUCUYU EKONOMİ SAYFASINA ÇEKİYORUZ

.tg
c.
or

Seminerin üçüncü oturumunun başkanlığını Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa
Şubesi Başkanı Yüksel Baysal üstlendi.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, “Ekonomi sayfalarını hazırlarken
bazı özel formüller uyguluyorum. Öncelikle iyi bir ekonomi sayfasını okutmak için sayfa
tasarımı iyi olmalı, iyi görsel kullanmak gerekiyor. Bugün ekonomi sayfalarında görseller,
çizimlerle haberi daha okunur hale getiriyoruz. Bunları yaparken okuyucuyu ekonomi
sayfasına yönlendirmek ve sonra da sayfayı okutmayı hedefliyoruz. Başlıkları da bu noktada çok önemli. Ekonomi sayfalarının önemi giderek artıyor. Bugün İstanbul’da ekonomi sayfalarının 19 -20 sayfaya çıktığı günler oluyor. Bunların büyük bir kısmı da inşaat,
emlak sektörüyle ilgili” diye konuştu.

ESAT YILMAER: SPOR GAZETECİLİĞİ GELİŞMELERDEN ETKİLENİYOR

w

Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Başkan Yardımcısı – Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Medya Direktörü Esat Yılmaer ise “Spor Haberciliği” hakkında katılımcılara bilgi verdi. Günümüzde artık gelişen dünyaya paralel olarak sporun da büyük bir
iş kolu, sanayi haline geldiğini aktaran Yılmaer, bu gelişmelerin gazeteciliği de etkilediğini ve beraberinde çeşitli mesleki zorlukları getirdiğini aktardı.n

w
w

KAMİL MASARACI: GAZETECİ İLE KARİKATÜRİST İKİ YOLDAŞTIR

TGC Yönetim Kurulu Üyesi Karikatürist Kamil Masaracı, “Gazete ve Karikatür” konuları hakkındaki bilgilerini paylaştı. “Gazeteci ve karikatürist iki yoldaştır” diyen Masaracı, karikatürün tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi. Tarihten kesitlerle konuşmasını
sürdüren Masaracı, karikatür dünyasının önemli isimlerinden Cemal Nadir vs gibi karikatüristlerden bahsetti.
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15.12.2013

Başkan Olcayto: Gazetecileri dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ( TGC ) ve Konrad Adenauer Stiftung’ın (KAS) ortaklaşa düzenlediği 68’nci Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri, değerlendirme konuşması ve sertifika töreni ile sona erdi. 80 gazeteci sertifika aldı.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaşa düzenlediği
Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eğitim seminerlerinin 68’incisi Eskişehir’de yapıldı. Anemon Hotel’de düzenlenen seminere Bilecik, Bolu, Bursa, Kütahya,
Afyon, Eskişehir ve Ankara’dan çok sayıda gazeteci katıldı. Seminer; akademisyenleri,
usta gazetecileri, yerelde çalışan meslektaşlarıyla buluşturarak, mesleki bilgilerin paylaşılabileceği platformun oluşmasını sağladı. 4 oturumda gerçekleştirilen seminerde,
birbirinden önemli konular ele alındı. Haber yazım tekniğinden gazetecilikte etik ilkelere;
barış dili ve gazetecilikten çatışma bölgesinde foto muhabirliğine kadar pek çok konu
gazeteciler, avukatlar, akademisyenler tarafından katılımcılara düzenlenen oturumlarda
aktarıldı.

w
w

MESLEĞİN DURUŞUNU ORTAYA KOYAN BELGE

TGC Başkanı Turgay Olcayto, 68’inci Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri’nin kapanış konuşmasında; seminere katılan konuşmacı ve dinleyicilere teşekkür
etti. Başkan Olcayto, şunları söyledi: “Seminerde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi üzerinde duruldu. TGC Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi, zaman zaman mahkemelerin de atıf yaptığı bir belge haline geldi.
Bildirge, 1996 yılından beri mesleğin duruşunu ortaya koyan bir belge olarak yaşıyor. O
bildirgenin hazırlanmasında emeği geçen iki meslektaşımın ismini vermek istiyorum.
TGC önceki başkanlarından Nail Güreli ve yurt dışında belgeleri de tarayan Umur Talu’nun emeğini unutamayız” dedi.

BAŞKAN OLCAYTO: YEREL VE YAYGIN AYRIMI YAPMIYORUZ
Gazeteciler arasında yerel ve yaygın ayrımı yapmadıklarını anlatan Başkan Olcayto,
237
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“Çünkü bize göre gazeteci önemlidir. Gazeteci niteliğini taşıyan her arkadaş; ilde, ilçede,
yurt içinde, yurt dışında çalışsın gazetecidir. Gazetecilik niteliklerini taşıyan, yani sorgulayan, irdeleyen, gazetecilik heyecanını yitirmemiş her gazeteci, nerede çalışırsa çalışsın
gazetecidir” diye konuştu.

TGC’DEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

.tg
c.
or

TGC YEREL ÇİZER AĞ OLUŞTURACAK

g.
tr

TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye’de 62 gazetecinin cezaevinde olduğunu, binlerce gazeteci hakkında dava açıldığını hatırlatmak istiyorum. Basın özgürlüğü açısından
yaşadığımız sorunları dikkate aldığımızda, gazeteciler arasında birliğin, dayanışmanın en
üst düzeyde olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu yüzden yerel ve yaygında görev
yapan tüm gazetecileri hem basın özgürlüğü konusunda hem de gazetecilerin mesleklerini yapabilmesi konusunda dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

Seminer, üçüncü oturumunun moderatörlüğünü TGC Eskişehir Temsilcisi Mehmet
Emin Toker üstlendi. Bu oturumunda; TGC Yönetim Kurulu Üyesi karikatürist Kamil Masaracı “Gazete ve Karikatür” başlıklı konuşmasında karikatürün tarihini anlattı. Gazete
ile karikatürün iki yoldaş olup tarihi serüvende birbirlerini hiç bırakmadıklarını örneklerle
dile getirdi.
Gazeteci –sanat tarihçisi Gürol Sözen, “Kent, Sanat ve Medya” başlıklı sunumunda
şunları anlattı:

w

“Medya olarak bulunduğumuz yerde; dönüp dönüp bu topraklarda neden soluk aldılar, niye bu toprakları geziyorum diyebilmemiz lazım. William Shakespeare’nın dediği
gibi ‘Geçmiş bir önsözdür. Bizim kuşaklarda işe yaracaktır gelecek kuşaklarda işe yarayacaktır. Bir tek şey var insan bilinci. Bu bilinci aktararak devam etmemiz gerekir” dedi.
TSYD Önceki Başkanı- Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Atilla Gökçe, “Spor Haberciliği”
başlıklı konuşma yaptı. Gökçe, spor alanında ilerlemek isteyenlere önerilerde bulundu.
Mesleki tecrübelerinden örneklerle konuşmasını sürdüren Gökçe, “Gazetecilik meslek
ilkelerini öğrenin” dedi.

w
w

FARUK BİLDİRİCİ: OKUR TEMSİLCİLİĞİYLE MESLEĞİMİ YENİDEN ÖĞRENDİM

Seminerin son oturumunun başkanlığını TGC Afyon Temsilcisi Nadir Güzbey yaptı.
4. oturumda Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici , “Gazete ve Okur Temsilciliği” hakkında bilgi verdi. Görevini ‘etik bekçiliği’ olarak tanımlayan Bildirici, okur temsilcisi sayısının azlığına dikkat çekti. Bildirici, “Gazeteciler gerçekten çok kötü koşullar
içerisinde. Tek nedeni siyasi yapı değil, gazeteciliği yapış biçimiyle ilgili de problemler
olduğunu düşünüyoruz” dedi. Okurlardan gelen mektupları değerlendirdiğini anlatan
Bildirici, bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: “Okurlardan gelen bütün iletileri değerlendirmeye çalışıyorum. Zaman zaman mektuplar geliyordu şimdi daha çok e posta gönderiyorlar. Okuyucunun o kadar resme hâkim baktıklarını görünce bizim mesleğimize
çeki düzen vermek gerektiğini anlıyorum. Gazetecilik sürat mesleğidir, Aynı zamanda
dikkat ve birikim de ister. Hatalar olabilir ama hatalarımızı düzeltmeliyiz. Haberin gü-
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venilirliğini kontrol etmeliyiz. Ben okur temsilciliğiyle mesleğimi yeniden öğrendiğimi
söyleyebilirim."

KERİM EVREN: ESKİŞEHİR’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 130 YEREL GAZETE YAYINLANMIŞ

g.
tr

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Bizim Gazete yazarı Kerim Evren, “Haberde Dil Yanlışları” başlıklı sunumla basındaki sıklıkla yapılan dil yanlışları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kerim Evren, Eskişehir ile ilgili ise şunları söyledi:

.tg
c.
or

“Eskişehir, kültürel açıdan Türkiye’nin gözbebeği bir kentimiz. Padişah II. Mahmut
döneminde başlayan yenileşme hareketlerinin etkisiyle 1908’de yayın yaşamına atılan
Nimet’ten itibaren sayıları yüz otuzu aşkın ‘yerel gazete’si ile iletişim ve kültür yaşamımızda çok önemli bir yeri olmuş Eskişehir’in. Günümüzde de ‘gazeteci kökenli’ olmasıyla
ayrıca göğsümüzü kabartan Yılmaz Büyükerşen Hocamızın öncülüğünde Eskişehir, örnek
bir ‘ileri Batı kenti’ hâline geldi. Türkiye ölçeğinde ‘mucizevî’ sayılabilecek başarıda, ‘yerel
medya’ mensuplarının sağladığı kültürel altyapının da payının bulunduğuna inanıyorum.”

AHMET ÖZDEMİR: TÜRKİYE’DE YEREL BASININ TİRAJI YETERSİZ

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, “Yerel Medya ve İlan Sorunu” başlıklı sunum yaptı. Özdemir, şunları söyledi: “Türkiye İstatistik Kurumu medya araştırması
sonuçlarına göre, gazete ve dergilerin yüzde 59’u yerel, yüzde 5,2'si bölgesel ve yüzde
35,9'u yaygın yayın yapmaktadır. Türkiye genelinde 340 gazete, 9 ay içerisinde Basın
İlan Kurumu’nda 183 milyon liraya yakın resmi ilan ve reklam alıyor.

YEREL MEDYANIN TEK GELİR KAYNAĞI RESMİ İLAN OLMAMALI

w

Basının gelir kaynaklarını genel olarak iki şekilde toparlanabileceğini dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

w
w

“Birisi ilân ve reklam gelirleri, diğeri satıştan elde edilen gelirler. İlân ve reklam gelirleri önemli bir yer tutuyor. Daha çoğunu elde etmek için inanılmaz mücadeleler veriliyor. Yerel gazeteler içinde. Gazete olmanın bütün niteliklerini taşıyan, gazete gibi
gazete olanlar elbette var. Onlar, demokrasinin, çoksesliliğin, basın özgürlüğünün çok
önemli bir eksenini teşkil ediyor. Her biri gazeteciliğin gerçek okulu olarak yarınların
meslektaşlarını yetiştiriyorlar.Ne yazık ki kimi gazeteler var ki, yalnızca resmi ilan almak
için çıkıyor.
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27.12.2013

TGC-KAS 69. Yerel Medya Semineri İstanbul’da yapıldı

TGC Başkanı Olcayto: Gazeteciler özgürce görevlerini yapmalı

.tg
c.
or

g.
tr

TGC-KAS 69. Yerel Medya Semineri’nde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, mesleki
dayanışmanın önemine vurgu yaparak “Gazetecilerin bağımsız, özgür bir şekilde görevlerini yapabilmelerini istiyoruz” dedi.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ile birlikte
düzenlediği 69. Yerel Gazetecilikte Meslek içi Eğitim Semineri; Türkiye’nin dört bir yanından gelen TGC temsilcilerinin katılımıyla Basın Müzesi’nde gerçekleştirildi. Seminere;
TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı
Gülseren Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu
Üyesi Göksel Göksu, TGC Hukuk Danışmanı avukat Gökhan Küçük katıldı.

w
w

Mesleki bilgilerin paylaşıldığı seminere ayrıca TGC Antalya Temsilcisi Arif Kaplan,
Ankara Temsilcisi Taylan Erten, Batman Temsilcisi Arif Aslan, Samsun Temsilcisi Cemil
Ciğerim, Siirt Temsilcisi Cumhur Kılıçcıoğlu, Muş Temsilcisi Emrullah Özbey, Ordu Temsilcisi Erdoğan Erişen, Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı, Trabzon Temsilcisi Hikmet
Aksoy, Aksaray Temsilcisi Kerem İşkan, Eskişehir Temsilcisi Mehmet Emin Toker, Hatay
Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu, Karadeniz Ereğli Temsilcisi Mustafa Kemal Bektaş, Afyon
Temsilcisi Nadir Güzbey, Balıkesir Temsilcisi Önder Balıkçı, Bursa Temsilcisi Özcan Güneş
ve Yalova Temsilcisi Süheyla Gözdereliler katıldı.

“BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN ÖNEMİNİ HİÇ UNUTMAYIN”

Seminerin açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan Olcayto,
şunları söyledi:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, gazetecilerin emniyet müdürlüğüne girişinin
yasaklanması ve basın odalarının boşaltılması kararının iptali için İstanbul 4. Bölge İdare
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“EVRENSEL MESLEK İLKELERİNE UYMALIYIZ”

g.
tr

Mahkemesi’nde dava açtık. Bu olaya nereden bakarsanız bakın; kamuoyunun bilgi
edinme, doğru haber almasının önünü kesmektir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak,
gazetecilerin bağımsız, özgür bir şekilde görevlerini yapabilmelerini istiyoruz. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin temsilcilerinin yer aldığı 69. Yerel Medya Semineri’nde mesleki
bilgiler paylaşılıyor. Biz sizlere çok güveniyoruz. Seminerde, gazetecilik etik ilkeleri, kadın,
medya ve nefret dili, haberin hukuku ve tekzibi konuları anlatılacak. Bu bilgileri meslektaşlarımıza aktaralım. Anadolu basınına yardımcı olursanız çok seviniriz. Birliğin, beraberliğin önemini hiç unutmayın.”

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Gazetecilik Etik İlkeleri” başlıklı sunumunda şunları
söyledi:

w

.tg
c.
or

“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin önemi her geçen gün biraz
daha önem kazanıyor. Toplantılarda sıklıkla gündeme geliyor. İnançlara, politikalara,
partilere göre değişen gazetecilik olmayacağını, evrensel gazetecilik ilkeleriyle mesleğimizi yapmazsak her zaman zora düşeceğimizi ortaya koyan bir bildirge. Bizim yönetimimizin sloganında olduğu gibi ‘bağımsız, bağlantısız gazetecilik’ yapmazsak; partilere,
inançlara, tarikatlara göre gazetecilik anlayışını benimsersek değişen dengeler bizim gerçeği kaybetmemize neden oluyor. Bu yüzden Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi, mutlaka dikkate alınmalı. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir.
Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazeteci; başta
barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi
inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve
saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici
yayından kaçınır. Bu ilkeleri göz önünde bulundurarak mesleğimizi yapmalıyız.”

“YÖNETİM KADEMELERİNDE KADINLARA YER AÇILMALI”

w
w

TGC Yönetim Kurulu Üyesi-CNNTÜRK muhabiri Göksel Göksu seminerde, “Kadın,
Medya ve Nefret Söylemi” başlıklı bir sunum yaptı.
Göksu, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu Kadın ve Cinsel
Yönelik kitapçığı, 2005 yılında British Council’ın BBC World Service Trust (WST) işbirliği
ile medyanın toplumsal katılımdaki rolünü desteklemek amacıyla başlattığı ve 2006
yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ulusal ortak olarak yer aldığı Medya ve Toplumsal Katılım projesi kapsamında hazırlanmıştır” dedi.
Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1960 yılında kadınlar yüzde 44 oranında cinsel obje olarak temsil ediliyor. 2009’da
kadınlar yüzde 83 oranında cinsel obje olarak temsil ediliyor. Son 7 yılda kadın cinayetlerinde yüzde 1400 artış olduğu görülüyor. Cinayetlerin nedenleri arasında 'kıskançlık,
etek boyu kısa, camdan baktı, tırnağını uzattı, telefonu geç açtı, tuzluğu uzatmadı, eve
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geç geldi, boşanma talebi' sayılabiliyor. A.B.D.’de 9 bin kamu çalışanı üzerinde yapılan
araştırma, son iki yılda kadın çalışanların yüzde 42’sinin, erkek çalışanların ise yüzde
15’inin zorbalığa uğradığını, bunun kayıp zaman ve verimlilik açısından 180 milyon dolara
mal olduğunu ortaya koyuyor.”

‘HABERİN HUKUKU VE TEKZİP”

g.
tr

Medyanın kullandığı dile de dikkat çeken Göksu, nesnel olunması gerektiğini, habercinin aracı olduğunu, taraf olmadan haberi kamuoyuna aktarması gerektiğine vurgu
yaptı. Göksu, bu noktada seçilen kelimelerin çok önemli olduğunu belirtti.

.tg
c.
or

"Haberin Hukuku ve Tekzip” konusunda katılımcılara bilgi veren TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük ise konuşmasında haber yapmanın hukuksal kurallarını örneklerle
anlattı.Küçük, haberin hukuka uygun olabilmesi için görünürde gerçek olması, kamu
yararı, güncelliği, düzgün bir şekilde aktarılması, öz ve biçim arasında dengenin kurulması gerektiğini söyledi.

DÜZELTME HAKLARI

Basın Kanunu ve düzeltme hakları hakkında bilgi veren Küçük, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesinin bilinmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

w
w

w

“Düzeltme ve cevabın yayınlanmasına hakim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hakiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği
tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar. Düzeltme ve cevap hakkı sahip olan kişinin ölmesi durumunda bu hak, mirasçılardan bir
tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı
süresine bir ay ilave edilir.”
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2014 YEREL MEDYA SEMİNERLERİ

11.04.2014

TGC-KAS 70. Yerel Gazetecilik Meslek İçi Eğitim Semineri İskenderun'da yapıldı

TGC Başkanı Olcayto: Gazeteciliği kurtarmanın yollarını aramalıyız
TGC-KAS 70. Yerel Medya Semineri’nde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Biz TGC
olarak bağımsız, bağlantısız gazeteciliğin özlemi içindeyiz. Mesleki sorunlarımızın çözülmesi için birlikte olmamız gerekiyor. Dayanışmaya önem vermeliyiz” dedi.

w
w

w

İSKENDERUN- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ile birlikte
düzenlediği 70. Yerel Gazetecilikte
Meslek içi Eğitim Semineri; Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun ile Kilis
çevre il ve ilçelerden çok sayıda gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anemon Otel’de düzenlenen seminere; TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi
Dalyancı, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu, TGC Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Küçük, Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi (KAS) Dr. Colin Dürkop’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi
katıldı. Toplantı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile
haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazeteciler için 1 dakikalık saygı duruşuyla
başladı. Sunuculuğunu Mehmet Mahmutoğlu’nun üstlendiği seminerin açılış konuşmalarını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve Konrad Adenauer
Stiftung Türkiye Temsilcisi Colin Dürkop yaptı.
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BAŞKAN OLCAYTO: GAZETECİLER KUTUPLAŞMA İÇİNDE
TGC Başkan Olcayto, şunları söyledi:

BASIN DA YASAKLARDAN ETKİLENİYOR

g.
tr

“Türkiye’de gazetecilik çok zor bir süreç içinde. Özellikle de sahada çalışan arkadaşlarımız, editöryal bağımsızlığın olmaması nedeniyle bir yandan da siyasi baskılar altında
sansürle, oto sansürle boğuşmak zorunda kalıyorlar. Pek çok meslektaşımız işsiz şu anda.
Cezaevlerinde maalesef tutuklu 44 meslektaşımız var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
olarak biz arkadaşlarımızı hiç ayırmaksızın cezaevlerinde ziyaret ettik, onlara açılan davaları izledik, hukuki destek verdik.

w

.tg
c.
or

Ülkemizde devletten kaynaklanan
yanlış bir tutum var. Yasaklama. Türkiye bilişim çağına girdi. Yasaklarla bir
takım şeyleri önlemenin imkanı yok.
Özellikle bilişim denilen bu çağda baş
edilemeyeceğini, hala bizim siyasetçilerimiz anlayabilmiş değil. Dışarıdan,
kabuğuna çekilmiş bir ülke izlenimi
veriyoruz. Sürekli siyasi kavgalar
içinde halkı geriyoruz. Elbette basın sektörü de bu durumdan etkileniyor. Bugün gazeteciler büyük bir kutuplaşma içinde. Biz geçtiğimiz günlerde İstanbul’da büyük küçük
gazete ayırt etmeksizin 42 gazetenin genel yayın müdürlerine çağrıda bulunduk. ‘Gazeteciliği kurtarmanın yollarını arayalım’ çağrısında bulunduk. Bu çağrımıza 17 genel
yayın yönetmeni yanıt verdi. Bunların içinde iktidara yakın diyebileceğimi ajanslar, gazeteler de vardı. Sevindirici olan, bu toplantıda birbirine sataşmalar da olsa hiçbir şekilde
tartışmalar dostluğu kırmadı. Son derece olgun bir şekilde toplantıyı bitirdik. Seçimden
sonra toplantıyı tekrarlamamız istendi. Biz TGC olarak bağımsız, bağlantısız gazeteciliğin
özlemi içindeyiz. Sorunların çözülmesi için, birlikte olmamız gerekiyor. Dayanışmaya
önem vermeliyiz.”

w
w

ERİNÇ: GAZETECİLER HEP HEDEF TAHTASI HALİNE GETİRİLİYOR

Açılış konuşmalarının ardından ilk oturuma geçildi. Oturumun moderatörlüğünü
TGC Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu gerçekleştirdi. TGC önceki Başkanı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Erinç “Medyanın Halleri” başlıklı
sunum yaptı.
“Medyanın bugünkü hallerini kuruluş günlerine benzetiyorum” diyen Erinç şöyle konuştu:
“Türkiye’de tek tip bir gazetecilik yok. İletişim Fakültelerinde ders veren öğretim
üyeleri, gazeteciliği türlerine göre sınıflara ayırıyorlar. Kimine göre 36 değişik tür var. Kimine göre 9 tür var. Ama ben pratikten bakarak 4’e indirgeyebileceğimizi düşünüyorum.
Bunlar, ağır başlı fikir medyası, bulvar magazin medya, militan medya, bir de üçünü bir
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arada barındırmaya çalışan kitle medyası. Bu türe çok satışlı gazeteler de demek mümkün.”

g.
tr

Kanunlardan kaynaklanan sorunlara da değinen Erinç, “Hem verilen cezalardan hem
yasaklama kararlarından hukuktaki durumumuzun da pek iç açıcı olmadığını söylemek
durumundayız. Biraz karamsar bir tablo çizdim ama böyle bir durumdayız. Buna rağmen
karamsar olma hakkımız olmadığını düşünüyorum. Mesleğimizin sorunlarına, ilkelerine
sahip çıktığımız ölçüde bu sorunları aşacağımıza olan inancımızı da sizlerle paylaşmak
istiyorum” diye konuştu.

GÜNEŞ: YOL HARİTAMIZ GAZETECİLİK HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Gazetecilik Etik İlkeleri” başlıklı konuşmasında,
şunları söyledi:

.tg
c.
or

“2013’te toplam 186 gazeteci darp edildi. 2013’te 106 gazeteci, yazar ve medya çalışanının işine son verildi. 37’si de istifaya zorlandı. Toplam, 143 gazeteci işsiz kaldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2’si gazeteci 29 kişinin ve 11 yayın kuruluşunun
açtığı davalarda Türkiye’yi toplam 198 bin 935 Avro (507 bin 417 TL) tazminat ödemeye
mahkum etti. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2013’te televizyonlara 324 uyarı,
1.208 para cezası, radyolara da 124 uyarı ve 92 de para cezası verdi. Paris merkezli Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 2014 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye 180 ülke arasında 154'üncü sırada.”

GÖKSU: GAZETECİ GERÇEKLE GERÇEĞİ ÖĞRENMEK İSTEYENİ BULUŞTURUR

TGC Yönetim Kurulu Üyesi-CNNTÜRK muhabiri Göksel Göksu, “Medyada Kadın
Olmak” başlıklı konular hakkında katılımcılara bilgi verdi. Göksu, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

w
w

w

“Gazetecilerin, gerçekle gerçeği öğrenmeyi isteyen kitleyi buluşturma görevi var.
Fotoğrafın sadece bir yönünü ya da küçük bir bölümünü göstermek değil, genelini kamuoyuna sunmalıyız. Çünkü fotoğrafın genelinde başka bir gerçek var. Tıpkı kadına bakışımız gibi… Medyanın kullandığı dil de bu noktada çok önemli. Eril dil kullanarak
cinsiyet ayrımcılığı yapılmamalı. 1960 yılında kadınlar yüzde 44 oranında cinsel obje
olarak temsil ediliyor. 2009'da kadınlar yüzde 83 oranında cinsel obje olarak temsil ediliyor. Son 7 yılda kadın cinayetlerinde yüzde 1400 artış olduğu görülüyor. Cinayetlerin
nedenleri arasında 'kıskançlık, etek boyu kısa, camdan baktı, tırnağını uzattı, telefonu
geç açtı, tuzluğu uzatmadı, eve geç geldi, boşanma talebi' sayılabiliyor. ABD'de 9 bin
kamu çalışanı üzerinde yapılan araştırma, son iki yılda kadın çalışanların yüzde 42'sinin,
erkek çalışanların ise yüzde 15'inin zorbalığa uğradığını, bunun kayıp zaman ve verimlilik
açısından 180 milyon dolara mal olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

DALYANCI: HABERİN ALTIN KURALLARI
TGC Genel Sekreter Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı, haberin nasıl verileceği konusunda bilgi verdi.
245

YEREL MEDYA SEMINERLERI 2014_Layout 1 4/10/16 11:34 PM Page 4

Dalyancı, şunları söyledi:

g.
tr

“Gazeteci haberinde gerçeklerle okur arasında köprüyü kurabilmeli. Haberde yorum
yapılmaz. Haber yazarken önemli olan haber yazım kurallarıdır. Sansasyondan kaçınılmalı. Haber, özünü verecek cümleyle başlamalı. Yani en önemli, en başta verilmeli. Ayrıntılar önem sırasına göre alt paragraflarda yer almalı. Okurun haberimizin tamamını
okumayacağını varsayarak yazmaya dikkat etmeliyiz. Basit ve kısa, cümle edilgen değil
etken çatı olarak kurulmalı. Haberi sözcüklerle boğmamalı. Bir cümledeki bilgiler, başka
cümlelerdekilerle çelişmemeli. Amaç okuru bilgilendirmek, kafasını karıştırmak olmadığını unutmamalıyız. Haberin tüm aktörlerine yer vermek gerekir. Okurun kafasında
soru yaratılmamalı. Haberle ilgili ön bilgi verilmeli.”

EVREN: GAZETECİLER İÇİN DONANIMLI OLMAK ÖNEMLİ

.tg
c.
or

Seminerin ikinci oturumunda İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TGC Bizim
Gazete yazarı Kerim Evren “Haberde dil yanlışları” başlıklı sunumunda şunları dile getirdi: “İki bin üç yüz elli yıllık tarihi bulunan İskenderun’da olmak mutluluk verici. İskenderun’un adını aldığı kurucusu Büyük İskender, çok iyi bir kitap okuruymuş. Özellikle de
Homeros’un İlyada’sını, savaşta bile yanından ayırmazmış. Mustafa Kemal’in de I. Dünya
Savaşı yıllarında, Büyük İskender gibi henüz otuzlu yaşlarında bir subayken cephede bile
okuduğunu, tuttuğu notlardan anlıyoruz. Her iki komutanın, dünya tarihini değiştiren
parlak başarılar kazanmalarında, doğuştan sahip oldukları dehâ ile yetinmeyip sürekli
okuyarak kendilerini geliştirmelerinin kuşkusuz büyük payı var..”

ÖZDEMİR: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMLİ EKSENİ: YEREL GAZETELER

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, “Yerel Medya ve Basın İlan Kurumu”
başlıklı sunum yaptı. Özdemir, şunları söyledi:

w
w

w

“Türkiye İstatistik Kurumu medya araştırması sonuçlarına göre, gazete ve dergilerin
yüzde 59’u yerel, yüzde 5,2'si bölgesel ve yüzde 35,9'u yaygın yayın yapmaktadır. Türkiye genelinde 340 gazete, 9 ay içerisinde Basın İlan Kurumu’nda 183 milyon liraya yakın
resmi ilan ve reklam alıyor. Türkiye’de yerel basının birçok sorunu var. Gazete okuma
oranının düşük olması, halkın isteklerine cevap verilmemesi, yetersiz tirajlar, teknolojilerden yararlanılamama, nitelikli iş gücü bulamama, içerik temini edememe, yaygın basının verdiği bölge ekleri bunlardan bir kaçı. ”
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Kemal Erdemol “Medya ve Dış Haberler”, TGC
Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük “Haber ve hukuk” başlıklıbirer konuşma yaptı. Oturumun başkanlığını Ses Gazetesi’nden Akın Bodur üstlendi. Seminer; Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun değerlendirme konuşması ve 120 gazetecinin katıldığı sertifika töreni ile sona erdi.
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20.06.2014

TGC - KAS 71. Yerel Medya Semineri Sona Erdi

TGC Başkanı Olcayto: Doğu’da gazetecilik yapmak iki defa zor

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad AdenauerStiftung ile ortaklaşa düzenlediği
Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eğitim seminerlerinin 71’incisi Batman’da tamamlandı. 150 gazeteciye törenle sertifikaları verildi

w

BATMAN- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad AdenauerStiftung ile ortaklaşa
düzenlediği Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eğitim seminerlerinin
71’incisi Batman’da gerçekleştirildi. Seminer; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde
çalışan meslektaşlarıyla buluşturarak, mesleki bilgilerin paylaşılabileceği platformun
oluşmasını sağladı. Seminerde; haber yazım tekniklerinden gazetecilikte etik ilkelere
kadar birbirinden önemli konular düzenlenen 5 oturumda ele alındı. Seminer, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto’nun kapanış değerlendirmesi ve
sertifika töreniyle sona erdi.

w
w

TARTIŞARAK, SORGULAYARAK ÇÖZÜM BULABİLİRİZ

TGC Başkanı Turgay Olcayto, kapanış değerlendirmesinde şunları söyledi: “Batman’da düzenlediğimiz 71. Meslek İçi Eğitim Semineri, kendi adıma çok keyifle izlediğim
bir seminer oldu.
Bugün geldiğimiz noktaya bakınca iktidarın baskısı salt gazetecilere yöneldiği için iktidarı eleştiriyoruz. Geçmişte de Türkiye’de gazetecilerin bir bölümünün her zaman güçlüyü alkışladığını göreceksiniz. Bugün yaşananları Türkiye 1950’lerde de yaşadı.
Türkiye’de insanlar ikiye bölündü. Bugün de bunun bir benzeri yaşanıyor. Çok üzülerek
izliyoruz. Çok nitelikli arkadaşlarımız bugün işsiz. Nasıl işsiz? Talimatla işsiz. Bir kısmı
gazetelerinde çalışamaz olduklarından kendileri ayrıldılar. Ama çoğu da maalesef bugün
işsiz. Gazetecilere yapılan baskı çok fazla. Baskı iki yönlü oluyor. Sabahki konuşmalarda
şirketlerden bahsedildi. Şirketlerin iktidarla yaptıkları işlerden büyük çıkarları var. Eskiden
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BASIN OLAYLARI GÖRMEZDEN GELİYOR

g.
tr

gazeteler promosyon verirdi. Şimdi gazetelerin kendisi promosyon. Haberi yazarken muhabir ya da köşe yazarı 2 defa değil, 12 defa düşünmek zorunda. Bunun adına oto sansür
diyoruz ki; sansürden daha tehlikeli. Gazeteci belki redaktörlerin dokunmayacağı haberi
bile bazen yazmıyor ‘patrona dokunabilir ben görmezden geleyim, hiç yazmayayım’
diye düşünebiliyor.

.tg
c.
or

İkincisi; ana akım medyanın özellikle olayları görmezden gelmesi, olayları karartması.
Sadece Güneydoğu’da olan olayları değil, mesela Uludere olayını Türk halkı, 12 saat
sonra öğrendi. Gezi olaylarına ana akım medya 48 saat yer vermedi. Olay büyüyünce
yer vermeye başladılar. Reyhanlı’yı düşünün; hemen yasakları geldi. Suriye üzerine yapılan toplantı basına sızdı. Yetkililer, sızdıranı arayacağına ‘Niye bunu yazdın’ diye gazetecilere dava açtılar. Üstelik o toplantı gösterdi ki bize; Türkiye dış politikada sınıfta
kalmıştır. Bugünkü olaylar da bunu doğrulamaktadır.

YEREL YAYGIN BASIN AYRIMI YAPMAM

Gazeteci, gazetecidir. Yerel, yaygın basın ayrımı yapmam. Ağrı’daki gazeteci eğer gazetecilik yapıyorsa, ilkelerine uygun çalışıyorsa gazetecidir. Tam tersine mesleği kötüye
kullanan, mesleğin üstünden çıkar sağlamaya çalışan insanlar eğer gazetecilik yapıyorlarsa onlar bizim meslektaşımız değildir. İstedikleri kadar ünlü olabilirler, istediği kadar
televizyonlarda laf ebeliği yapabilirler ama onlar gazeteci değildir. Zaten evrensel kurallara göre de onlar gazeteci değildir.”

GAZETECİNİN İŞ YÜKÜ ARTTI

w
w

w

Seminerin 4. oturumunun başkanlığını Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Uğur Kapucu yaptı. Oturumda, Hürriyet İnternet Ankara Temsilcisi
Zeynep Gürcanlı “Medya ve Dış Haberler”; Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Servisi’nden Mustafa Kemal Erdemol “Ortadoğu’da Gazeteci Olmak”, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar “İnternet Gazeteciliği” konularında katılımcıları bilgilendirdi. TGC
Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, teknolojinin hızlı gelişiminin gazeteciliğe etkileri konusunda katılımcılara bilgi verdi. Yaşar, şöyle konuştu:
“İnternetin yapısı işsiz gazeteciler için yeni bir istihdam alanı yarattı. Küçük sermaye
ile yayına başlanabiliyor. Sayıları hızla arttı. Bu özgürlükçü bir ortam yarattı. Bilgiyi ve
düşünceyi açıklama için sayısız ortam oluştu. Büyük bir zaman ve ekonomik fayda sağladı. Okuyucuyu üretimin bir parçası haline getirdi. Mesajı yönlendirme olanağı sundu.
Merkeze gelmeden yayın yapma imkanı sundu. Gazete ve televizyonlardaki birçok ara
birim kaldırıldı. Yeni birimler oluşturuldu. Daha az eleman ile çalışılmaya başlandı.
Haber merkezleri küçüldü. Haber havuzu oluşturuldu. Tek tip yayın organları oluştu.
Yeni bir yazım tarzı oluştu. İnternette kes-yapıştır yöntemi gelişti. Özel haberler, diğer
yayıncıların haberi olmaya başladı. Gazetecinin iş yükü arttı. Haber merkezlerinin küçülmesiyle gazeteci sayısı azaldı. Gazeteci, yayın grubunun tüm organları için ayrı ayrı
haber üretmek zorunda kaldı. İnternet gazeteciliği, hızlı olmayı zorunlu kıldı. Hız, de-
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netimsizliği ve özensizliği beraberinde getirdi. Doğruluk hıza kurban edilmeye başlandı.
Bilgi kirliliği içinde doğru bilgiye ulaşmak önem kazanacak.”

DIŞ HABERCİLİKTE MESLEKİ YETERLİLİK ŞART

HER FOTOĞRAFA 5N1K GÖZÜYLE BAKIN

g.
tr

Hürriyet İnternet Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı, dış politika haberciliği konusunda kendisini yetiştirmek isteyenlere şu bilgileri verdi: “Haberi ilk elden muhabirden
alabilirseniz doğru alabilirsiniz. İkinci elden almaya çalışırsanız doğru bilgi alma konusunda sıkıntı yaşarsınız. Genelde yabancı dil bilenler, savaş muhabiri yapılır. Çatışma
bölgelerine gazetecilerin hazır olması gerekiyor. Bazı mesleki yeterlilik ve teknik bilgilere
sahip olmak gerekiyor.”

.tg
c.
or

Seminerin 5. Oturumunu Basın İlan Kurumu Batman İl Müdürü Mehmet Gönenç yönetti. Bu oturumda Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Tan “Haber Fotoğrafçılığı” başlıklı sunumunda şunları söyledi:

“Kaynak belirtme, gerçekle oynama, temsili görüntü yaratma ihtiyacı ve fotoğraf
bilgisi olmak üzere fotoğrafın 4 sorunu var. Haberin kendisi ve haberde kullandığımız
her bilgi gibi, haber fotoğrafının da bir referansı olmalıdır. Fotoğrafta imza kullanma zarureti, bir haber metninden de ötedir. Temsili fotoğraf, görselsiz habere görsel yaratma
ihtiyacının neden olduğu aksaklıklardır. Gerçekle oynama, kendi gerçeğini yaratma dediğimiz de, Türkiye basınının, çok sık karşılaşılan alışkanlıklarından biri de müdahalelerle
fotoğrafın özgün halinden uzaklaştırılmasıdır. Her fotoğrafa 5N1K gözüyle bakın.”

MUHABİRLER FOTOĞRAF ALTINI YAZMALI

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu “Sayfa Tasarımı” başlıklı konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

w
w

w

“En iyi resim altını fotoğrafı çeken yazar. Bu nedenle foto muhabirinin fotoğraf altını
yazması gerekir. Günümüzde fotoğrafta özellikle hile yaptıysanız bir şekilde ortaya çıkar.
Hile, bizim meslekte olmaması gereken bir şey. Sayfada fotoğraflar nasıl kullanılır? Fotoğrafları farklı ebatlarda kullanmak sayfanın dengesini sağlar. Öne çıkarmak istediğinizi
öne çıkarmanızı sağlar. Dekupe, bir konunun haberinin bir normal unsurdan ayırma noktasında size yardımcı olur. Gazete üzerinde bunu yapınca 3 boyutlu bir hale geliyor. Sayfaya derinlik kazandırıyor.”

GAZETELER TEŞVİK EDİLECEK

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir “Basın İlan Kurumu ve Yerel Gazeteler” başlıklı konuşmasında şunları söyledi:
“67 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın 61. maddesine yapılan eklentilerle daha kaliteli ve
nitelikli gazete yayınlama ve daha çok okuyucuya ulaşma adına büyük bir gayret ve özveri gösteren gazetelerin teşvik edilmesi amaçlandı. Yayınlandıkları yer ve çevresini ilgilendiren haberler ile özel haberlere en az 0.75 metrekare ayıran yerel süreli yayınlara
10 ek gösterge uygulanacak. Yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan yerel süreli ya
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28.09.2014

TGC - KAS 72. Yerel Medya Semineri Sivas'ta yapıldı

Başkan Olcayto: Gazeteciler üzerinde büyük baskı var

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad AdenauerStiftung Sivas'ta yaptığı seminerde
gazeteciler törenle sertifikalarını aldı.

SİVAS- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad AdenauerStiftung’un (KAS)
72.Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri, Kayseri, Yozgat, Malatya, Tokat, Sivas
ile çevre il ve ilçelerden 130 gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi.

w
w

w

Seminer; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde çalışan meslektaşlarıyla buluşturarak, mesleki bilgilerin paylaşılabileceği platformun oluşmasını sağladı. Seminerde;
haber yazım tekniklerinden gazetecilikte etik ilkelere kadar birbirinden önemli konular,
düzenlenen 5 oturumda ele alındı. Seminer, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı
Turgay Olcayto’nun kapanış değerlendirmesi ve sertifika töreniyle sona erdi

OLCAYTO: GAZETECİLİK KÖTÜYE KULLANILIYOR

Başkan Olcayto, kapanış konuşmasında şunları söyledi:

“Gazetecilerin üzerinde uzun süredir hem yasalardan hem siyasetçilerden kaynaklanan büyük bir baskı var. Gazeteler ayrıştırılıyor, gazeteciler araç olarak kullanılıyor.
Maalesef yerelde yeni yeni dernekler kurularak, siyasete oynamak, bir siyasetin peşinden
gitmek, belki de milletvekili olmak amacıyla gazetecilik kötüye kullanılıyor. Bugün kadın
konusundan hukuk sistemindeki aksaklıklara kadar birçok sorun demokrasiyi özümsememekten kaynaklanıyor. Türkiye, 10 yılda 1 ihtilal yaşamış kuşaklar, 61 Anayasası’na
bile tahammül edemeyen siyasetçiler gördü. ‘Bu Anayasa, Türkiye’ye lüks’ dediler. Erkek
egemen toplumun devamı için her türlü çabayı harcadılar. Bugün gelinen noktada ba-
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kıyoruz; gerçekten kadın arkadaşlarımız bu meslekte özellikle belli bir noktaya çok başarılı bir şekilde geliyorlar. Ama daha ileriye gidemiyorlar. Cezaevinde gazeteci arkadaşlarımız hâlâ var. Hukuktaki çekişme bitmiyor. Bunların hepsinin ağırlığı gazetecilerin
sırtına biniyor. Gazeteci gerçekleri halka anlatmak zorundadır ama iktidarlar, devlet sırrı
kapsamına sokup pek çok şeyi gizliyor, üstünü örtüyor. Medyada da haber gizliyor.

g.
tr

Başkan Olcayto, gazeteciler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Yerelde bölünmeyi önlemeniz lazım. Yerelde bölünmeyi önlerseniz ben inanıyorum ki bu
yaygın basına da yansıyacaktır” dedi.

MURAT DÜZYOL: FOTOĞRAFIN ORİJİNALLİĞİNİ BOZMAYIN

.tg
c.
or

Seminerin 4. oturumunda TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten “Yerel Medyada Ekonomi Haberciliği”; Spor yazarı Esat Yılmaer “Spor Haberciliği”; Star Gazetesi Foto Muhabiri Murat Düzyol “Haber Fotoğrafçılığı”; Zaman Gazetesi Grafik Tasarım Şefi Şemsi
Açıkgöz “Sayfa Tasarımı” konularında katılımcıları bilgilendirdi. Oturumun başkanlığını
ise Anadolu Basın Birliği Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan yaptı. Star Gazetesi Foto
Muhabiri Murat Düzyol, sunumunda şunları dile getirdi:

w
w

w

“Foto muhabiri, haber amaçlı fotoğraf çeken ve çektiği fotoğrafı haber değeri olan
kişidir. Doğru zamanda ve doğru yerde bulunarak çektiği fotoğraflarla olayları belgeler
ve tarihe mal eder. Bir olay olduğunda herkesin aksine olayın olduğu yere doğru koşar.
Foto muhabiri fotoğraf çeker ama daha çok da çile çeker. Olayı en iyi şekilde anlatacak
kareyi çekmek için zorlukları göze alır. Binlerce kelimenin anlatabileceği bir olayı sadece
bir fotoğraf karesi anlatabilir. Söz uçar ama görüntü hafızalarda kalır. Peki foto muhabiri
nelere dikkat etmelidir? Her şeyden önce mesleğin etik kurallarına uymalıdır. Haber
kaynaklarıyla iyi ilişkiler kurulmalıdır. Kurgu konusu çok önemli. Ne olursa olsun fotoğrafın orijinalini bozmamalı. Benim size bir de şu tavsiyelerim olacak. Dil konusu çok
önemli. Mutlaka yabancı diliniz olsun. Özellikle İngilizceyi öğrenmenizi tavsiye ederim.
Yerelde çalışıyorum diye düşünmeyin. Mesleğiniz açısından önünüze nasıl fırsatlar çıkacağını bilemezsiniz. Bu yüzden önünüzdeki fırsatları değerlendirebilecek donanıma sahip
olun. Emeğinizin kaybolmaması için de çektiğiniz fotoğraf altına kendi bilgilerinizi, nerede, ne zaman ve hangi olayda çektiğinizi yazın.”

ŞEMSİ AÇIKGÖZ: SAYFANIZI SANAT ÇALIŞMASI OLARAK GÖRÜN

Zaman Gazetesi Grafik Tasarım Şefi Şemsi Açıkgöz “Sayfa Tasarımı” başlıklı sunumunda şu noktalara dikkat çekti:
“Bir sayfayı hazırlarken sayfanızın monoton değil, etkili olmasına dikkat edin. Fotoğrafları kullanırken orijinal kullanmaya çalışın. Sütun arası genişliğini dar tutmak lazım.
Metninize ara başlıklar yerleştirin. Sayfalarda grafik kullanımını yabana atmayın. Özellikle ekonomi haberciliğinde grafik unsurlar daha fazla önem kazanıyor. Grafikler, okuyucunun uzun süre sayfada kalmasını sağlıyor. Sayfalara değer kazandıracaksa muhakkak
dekupe kullanmaya çalışın. Sayfanızı bir sanat çalışması gibi yapın. Sayfada haber ve
reklamın rahatça ayırabilmesine dikkat edin.”
251
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TAYLAN ERTEN: HABERLERİN İÇERİĞİ ZENGİN OLMALI

g.
tr

TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten, “Yerel Medyada Ekonomi Gazeteciliği” hakkında
bilgi aktardı. Erten, “Yerel medya, temel işlevi olan bölgesindeki haberleri duyurabilmelidir. Eğer kendi bölgesinin, ekonomisinin haberlerini yaparsa, ekonomisini dile getirirse o zaman bölgesine önemli katkılar sağlamış olur. Bir yerel muhabirin, kendi
bölgesinin sorunlarına sahip çıkması ve haberlerinde yansıtması gerekiyor. Yerel medyada ekonomi gazeteciliği yapmak için çok büyük imkânlara sahip olmak gerekmiyor.
Yeter ki, haber kaynakları oluşturun. Haberlerini hazırlarken de zengin ve işlenmiş bir
içeriğin olmasına dikkat edin” dedi.

ESAT YILMAER: MESLEĞİN ETİK KURALLARINA SAHİP ÇIKIN

Spor yazarı Esat Yılmaer “Spor Haberciliği” konuşmasında özetle şunları dile getirdi:

.tg
c.
or

“Spor göründüğü gibi çok masum ve temiz bir ortam değildir. Böyle olunca da spor
gazetecisinin işi de çok zordur. Spor haberciliğinde mesleki etik kurallara çok dikkat
etmek gerekiyor. Muhabirler, ellerine ulaşan bilginin doğru olup olmadığını mutlaka
kontrol etmeli.”

GÖKSEL GÖKSU: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI HABERCİLİK ŞART

Seminerin 5. oturumda CNN Türk muhabiri Göksel Göksu, “Medyada Kadın Ve Şiddet”; TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük “Haber ve Hukuk” konuları hakkında sunum
yaptı. CNN Türk muhabiri Göksel Göksu, şunları söyledi:

w

“Haber yazarken 'eril' dil kullanılmasından vazgeçilmesini istiyoruz. Haber okur-yazarı kadınlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı haberciliğin
yaygınlaşmasını istiyoruz. Yerel medyanın kadın haberlerine daha çok yer vermesini
bekliyoruz. Yerel haberler ulusal medyanın da gündemine gelsin istiyoruz. Haberleri
kadın bakış açısı ile kurgulayıp yazmak istiyoruz. TGC’nin Kadın Komisyonu var ve biz
bu konuya çok önem veriyoruz. TGC olarak bu konu hakkında bir kitap çalışmamız var
ve bittiğinde sizlerle paylaşacağız.”

w
w

GÖKHAN KÜÇÜK: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL GÜVENCE ALTINDADIR

TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, haber hukuku başlıklı sunumunda gazetecilere şu önerilerde bulundu:
“Gazeteci haberlerini yaparken nelere dikkat etmeli? Haberin gerçeğe uygun olması,
güncel olması, haber niteliği taşıması, gerçeğe uygun haberlerin verilmesinde nesnel
(objektif ) ölçütlere uyulması, haberin veriliş biçimi yönünden, özle biçim arasında ölçülülük bulunması gerekir. Bir haberin hukuka uygun olduğunun kabul edilebilmesi,
ancak, açıklanan bütün bu koşulların birlikte varlığı halinde mümkündür. Bu temel ilkelerden herhangi birine ters düşüyorsa, hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olacaktır.”

252
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10.11.2014

TGC-KAS 73. Yerel Gazetecilik Semineri Ankara'da yapıldı

TGC Başkanı Olcayto: Gazeteciler dik durmak zorunda

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin KAS ile ortaklaşa düzenlediği 73. Yerel Medya Semineri’nin kapanışında Başkan Turgay Olcayto, “Türkiye’de gazetecilerin birliğe, dayanışmaya ihtiyacı var. Siyasete bulaşmanın, siyasetçilerin peşinde dolaşmanın zamanı
değil. Her ilde 4- 5 gazetecilik örgütü kurmanın da zamanı değil. Birbirimizle dayanışmak, birbirimize güvenmek zorundayız. Bunu gerçekleştirmek zorundayız.”

w
w

w

ANKARA - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaşa
düzenlediği 73. Yerel Gazetecilik Semineri Ankara’da yapıldı. Midas Otel'de düzenlenen
seminere; Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara ile çevre il ile ilçelerden çok sayıda gazeteci
katıldı. Seminer; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde çalışan meslektaşlarıyla buluşturarak, mesleki bilgilerin paylaşılabileceği platformun oluşmasını sağladı. Seminerde;
haber yazım tekniklerinden gazetecilikte etik ilkelere; gazetecilerin bilişim güvenliğinin
sağlanmasından Dünyadaki ve Türkiye’deki basın özgürlüğüne kadar birbirinden önemli
konular düzenlenen 4 oturumda ele alındı.

YEREL MEDYADA ÇOK İŞSİZ MESLEKTAŞIMIZ VAR

Seminer, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto’nun kapanış
değerlendirmesi ve sertifika töreniyle sona erdi. Başkan Olcayto, yaptığı konuşmada
şunları dile getirdi:
“Basın İş Yasası’nın çıkmasında ve bugüne kadar kalmasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ve sendikanın büyük katkısı var. Bugün bu yasa yeniden tartışmaya açıldı. Biz
yasanın ayrı bir yasa olarak kalması ve korunmasından yanayız. Artık Türkiye’de gazetecilerin birliğe, dayanışmaya ihtiyacı var. Gazeteciler dik durmak zorunda. Siyasete bu253
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laşmanın, siyasetçilerin peşinde dolaşmanın zamanı değil. Her ilde 4- 5 gazetecilik örgütü kurmanın da zamanı değil. Birbirimizle dayanışmak, birbirimize güvenmek zorundayız. Bunu gerçekleştirmek zorundayız.”

g.
tr

Konuşmasında yerel basının sorunlarını da ele alan Başkan Olcayto; “Yerel basında,
Basın İlan Kurumu’nun isteğiyle gazetelerin birleşmesi söz konusu. Birleştirme görünüşte
iyi bir şey. Ancak birleşmenin getirdiği birçok sorun var. En önemlisi pek çok meslektaşımızın işsiz kalması. 5 ayrı gazete tek bir gazete oluyor. 5 gazetenin kadrosu toplamda
15 kişi ise 5 kişiye düşüyor. Keşke yerelde bir kooperatif kurarak, hiç araya kamu kurumu
girmeden bu işi yapabilseydik çok daha iyi olurdu. Ayrıca yerelde gazetelerde de sendika
olmalı. Sendikadan korkmamalı. Sendika yerelde yaygınlaşsa basın özgürlüğü ve gazetecilerin hakları konusunda çok daha hızlı yol alınır” diye konuştu.

DÜRKOP: MEDYA SEKTÖRÜ TECRÜBELERDEN İBARETTİR

.tg
c.
or

Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilcisi Colin Dürkop, şöyle konuştu:

“Türkiye’de yerel medyanın mesleki anlamda gelişimi oldukça önem taşımaktadır.
Bu bağlamda yerel medya sektörünün kalite ergonomisini arttırması, mesleki yeterlilik
anlamında profesyonel gelişim sağlaması, sektörel teknolojiyi yakından takip ederek
markasal değer oluşturma konusunda girişimler yapması oldukça önemlidir. Bu önem,
üstad gazeteciler tarafından da yakında bilinmektedir. Önemli olan yerel medya sektörünün gelişimidir. Medya sektörü tecrübelerden ibarettir. Bu nedenle, bu sektöre uzun
yıllarını verenlerin bilgileri bizler için bir ışık ve bir okuldur. KAS, Türkiye’de medyanın
mesleki anlama bilgisel gelişimine katkıda bulunmaya önem vermektedir.

BİLGİN: TEKELLEŞME SANSÜRÜN İKİZ KARDEŞİDİR

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin, konuşmasında şu konulara dikkat çekti:

w
w

w

“Türkiye, basın özgürlüğü açısından zorlu bir süreçten geçiyor. Basın özgürlüğüyle ilgili kısıtlayıcı önlemleri Türkiye’nin her yerinde görmek mümkün. 45 yılı geriye bıraktığımda Türkiye, darbeler dönemi dahil hiçbir dönemde basın özgürlüğünden bu kadar
uzaklaşmadığını görüyorum. Hiçbir dönemde gerçek gazetecilerin dudaklarına, ellerine
kelepçeler vurulmak istenmedi. Avrupa’nın ve dünyada basın özgürlüğüyle ilgili yapılan
araştırmalarda alt sıralarda olduğumuzu görüyoruz. Basın özgürlüğüyle ilgili önemli sorunları yaratan konuların başında tekelleşme geliyor. Tekelleşmeyi, sansürün ikiz kardeşi
olarak görüyorum. Bu tekelleşme sonucunda sendikasızlaşmaya doğru giden bir süreç
yaşandı.

GAZETECİLER EKMEKLE SENDİKA ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Türkiye’de dünyanın hiçbir ülkesinin basın literatüründe bulunmayan yandaş basın
tanımıyla yaşıyoruz. Bu tanım gazeteciliğin yakasına takılmak istenen bir ayıptır. İliştirilmiş gazeteciliği eleştirirken şimdi iktidara iliştirilmiş gazeteci diye tanımlanan kişileri,
gazeteleri görüyoruz. Bu da maalesef mesleğimizin diğer bir ayıbıdır.”

254
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AHMET ABAKAY: SENDİKAL ÖRGÜTLENME ŞART
İlk oturumun moderatörlüğünü Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay
üstlendi.Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay oturuma başlarken “Gazeteciler olarak bir araya gelmeye çok ihtiyacımız var' dedi ve şöyle devam etti:

UĞUR GÜÇ: ÖZGÜR BİR MEDYA İÇİN ÖRGÜTLENİN

g.
tr

“Haber kaynakları en sıradan bilgileri bile vermekten çekiniyorlar. Sendikal hareketin
güçlenmesi, gazetecilerin işten çıkartılmalarını, iktidarın baskısını önleyecektir. İşte o
zaman patronlar, gazeteciler işkence yapamazlar. Çünkü sendikalı olmak her zaman gazeteci güçlendirir.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç “Basın Sektöründe Sendikacılık” başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

.tg
c.
or

“Teknolojinin gelişmesiyle birlikte medyada, 3-4 kişinin yaptığı işi tek bir kişi yapar
hale geldi. Çalışılan kurumlar da aynı hızla patronaj açısından el değiştirdi, yandaş medyaya, havuz medyaya dönüştü. Çok sayıda gazeteci işsiz kaldı. Ankara büroları tek tek
kapandı. Artık gazetecilerin çalışabileceği mecra da kalmadı. Peki bu durumda ne yapılabilir? Meslekten kaybettiğimiz arkadaşlarımızı tekrar mesleğe kavuşturmamız gerekiyor. Bu nedenle de gazetecilerin çalışabileceği yeni mecraların oluşturulması şart.”

SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİLER ÖRGÜTLÜ OLMAK ZORUNDA

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Gazetecilikte Örgütlenme” başlıklı konuşmasında
şunları dile getirdi:

w
w

w

“TGC olarak hukukun ve etiğin olduğu yerde duruyoruz. Gazeteciler örgütlü olmak
zorunda. İllerdeki dernekler aralarındaki çatışmaları bırakıp basın ve ifade özgürlüğü ekseninde birleşmek zorunda. Önce gazeteciler halkın haber alma, gerçekleri öğrenme
hakkı için mücadele ettiler. 200'e yakın gazeteci cezaevine girip çıktı. Binlerce meslektaşımız hakkında açılan davalarla uğraşıyor. Bunlardan sonra şimdi de patronların etkisiyle Basın İş Yasası'nın genel iş yasasına katılması, Basın İş Yasası'nda peşin ödenmeyen
ücretlere verilen günlük yüzde 5 faiz verilmesi gibi maddelerin ortadan kaldırılması çabası var. Biz TGC, TGS ve Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere tüm meslek örgütleri
Basın İş Yasası'nın ayrı bir iş yasası olarak kalmasından yanayız.'
Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı, “haber yazım kuralları” konusunu örneklerle anlattı. Niyazi Dalyancı konuşmasında şu noktalar dikkat çekti:
“Haber yazarken de bazı altın kuralları unutmamak gerekiyor. Örneğin, habere alıntıyla başlamayın. Haberin özüne giriş paragrafında yer verin. Yorum katmayın. Cümlelerin edilgen değil etken çatılı olmasına dikkat edin. Haberi de soruyu da sözcüklere
boğmayın. Klişe sözlerden kaçının.”
Seminerin ikinci oturumunda, A Haber Şef Editörü İhsan Yılmaz, “Haber Merkezlerinin Yerel Muhabirden Beklentileri”; gazeteci, yazar Ragıp Duran, “Gazetecilikte Objektif
Olmak Mümkün Mü?” Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Mustafa Kemal Erdemol “Dün255
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yada ve Türkiye’de Dış Politika Gazeteciliği”; Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de Basın Özgürlüğü” başlıklı konuşma yaptı.
B u oturumun moderatörlüğünü Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkan Yardımcısı Savaş
Kıratlı yaptı.

İHSAN YILMAZ: ULUSAL BASININ KRİTERLERİNİ BİLİN

g.
tr

A Haber Şef Editörü İhsan Yılmaz, “Haber Merkezlerinin Yerel Muhabirden Beklentileri”; başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi:

.tg
c.
or

“Doğruluğu şüpheli haberleri kesinlikle servis etmeyin. Mesleki etik kurallara uyarak
haberinizi hazırlayın. Ulusal basın için ne haber, ne haber değildir ayrımı iyi yapın. Yerel
unsurlardan sıyrılmış haberlerin yaygın basında daha dikkat çekici olduğu gerçeğini hiç
unutmayın. Kendi bakış açınızı haber metninde dayatmayın. Siz haberin tüm unsurlarını
yazın, bırakın haber merkezi kendi başlığını kendisi çıkarsın. Haberinizi yazarken TGC’nin
hazırladığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi başta olmak üzere basın
örgütlerinin meslek kodlarını rehber olarak alın.”

RAGIP DURAN: GAZETECİLİK, TEMAS VE MESAFE MESLEĞİDİR

Gazeteci, yazar Ragıp Duran, sunum başlığı olan “Gazetecilikte Objektif Olmak
Mümkün mü?” sorusuna yanıt vererek başladı:
“Bir muhabir hem fiziki olarak hem de manevi olarak bir haberin bütün unsurlarına
eşit olacak yerde durmalı. Gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir. Haber yaparken alabildiğimiz kadar bilgi alıp, daha sonra taraflara eşit uzaklıkta dengeli haber yapmaya çalışmalıyız. Objektif olabilmek için bir gazetecinin nelere karşı sorumlu olduğunu
bilmemiz lazım. Bizim işimiz gerçek, gerçeklerin peşinden koşmak.”

w

MUSTAFA KEMAL ERDEMOL: DIŞ HABERLERDE EGEMEN ANLAYIŞIN TARAFLI DİLİ
KULLANILIYOR
Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Mustafa Kemal Erdemol “Dünyada ve Türkiye’de Dış
Politika Gazeteciliği” başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi:

w
w

“Dış haberler, medyamızda milli sözcüğü içine girecek birçok şeyi barındıran bir haber
türü. Bu millilik başlığının içine milli hezeyan, milli duygu, milli çıkar gibi birçok kavramı
sığdırabilirsiniz. Bu yanıyla gazetecilik etiği açısından bakıldığında en sorunlu habercilik
türünü dış haberler oluşturuyor. Bütün görüş farklılıklarını ortadan kaldıran, aykırı görüşlerin dile getirilmesini engelleyen son derece tehlikeli bir sözcük olarak millilik özellikle dış habercilikte objektifliği engelleyici bir kavram. Dış haberciliğimizde kendimize
ait dilimiz yok. Egemen anlayışın taraflı dilini kullanıyoruz..”

ÖNDEROĞLU: TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 6 YILDA 53 SIRA GERİLEDİ

“Dünyada ve Türkiye’de Basın Özgürlüğü” başlıklı konuşmasında Sınır Tanımayan
Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, şunları söyledi:
“Türkiye, 2013 sıralamasında 180 ülke içerisinde 154. sıra yer aldı. Bir önceki sırala256
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maya göre 6 sıra geriledi. Türkiye, 2007 yılında, 163 ülke içinde 101. sırada gösteriliyordu.
Bu altı yılda 53 sıralık bir gerileme anlamına geliyor.”

MEDYA SİYASET İLİŞKİSİ ELE ALINDI

g.
tr

Seminer, üçüncü oturumla devam etti. TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten’in moderatörlüğünü yaptığı bu oturumda, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit
Gürtuna “Medya Siyaset İlişkisi”; Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici “Medyada Okur Temsilciliği”; Hürriyet İnternet Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı Ürektürk
“İnternet Haberciliği” konuları hakkında bilgi verdi.

ÜMİT GÜRTUNA: İKTİDAR MEDYAYI DENETİM ALTINDA TUTMAYA ÇALIŞIYOR

.tg
c.
or

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, şunları söyledi: “Yazının henüz bulunmadığı dönemlerde iktidarı ele geçirmek isteyenler sopa, mızrak kullanılıyordu. Yazının bulunmasından sonra iktidarı elde etmek isteyenler, iktidarı elde
edenlerde iktidarını sürdürebilmek için yazıyı hep kullandılar. Politikacılar, kendilerini
güçlü göstermek için yazının bulunmasıyla beraber her türlü yolları denemişlerdir. O
yüzden iktidarlar; görsel ve yazılı medyayı denetim altında tutmaya çalışıyor. Dikkat
ederseniz, yerel seçimler yaklaştığında yerel gazete sayısında artış oluyor. Adayların desteklenmesi için medya, propaganda aracı olarak kullanılıyor.”

FARUK BİLDİRİCİ: OMBUDSMAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUR

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici “Medyada Okur Temsilciliği” başlıklı
sunumunda şunları dile getirdi:

w
w

w

“Soru sorulmayan gazetecilik döneminden geçiyoruz. İktidar şu an medyayı denetlemekle kalmıyor, bir kısmını da sahipleniyor. Medyayı, iktidar denetlemez. İktidarı,
medya denetler. Medyayı ise okuru denetler. “Okurlarının denetlemesi nasıl olacak?”
sorusuna yanıt aradığımızda ombudsman devreye giriyor. Dünya medyasında “Ombudsmanlık”ın bizdeki adlandırmasıyla “Okur Temsilciliği”nin tarihi 45 yıl öncesine uzanıyor.
Bu modelin ilk ortaya çıktığı ülke İsveç. Oradan Avrupa ülkelerine ve ABD’ye ve de ardından dünyaya yayılmış. Türkiye’deki geçmişi ise maalesef çok yeni. Ombudsman’ın
birincil amacı kendi haber kuruluşundaki sorumluluk bilincini yükseltmektir. Basın özgürlüğünün korunması, sorumlu ve yüksek kalitede gazetecilik yapılması için çalışmaktır.
Adil ve dürüst davranmaktır. Hataları ortaya çıkarırken meslektaşlarına karşı kırıcı olmamaya özen göstermektir. Okurun denetimi sürekli olur. Ve gazeteyi sizden bile daha
fazla sahiplenebiliyorlar. Ombudsman halkın beklentileriyle gazeteler arasında bir köprü
gibi davranır.”

GAZETECİ BİLİŞİM GÜVENLİĞİNİ NASIL SAĞLAR?

Seminer son oturumun moderatörlüğünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar üstlendi.
Oturumda, Alternatif Bilişim Derneği’nden Barış Büyükakyol “Gazeteci Bilişim Güvenliğini Nasıl Sağlar?”; TGC Yönetim Kurulu Üyesi -TGC Kadın Komisyonu KoordinatörüCNN Türk muhabiri Göksel Göksu, “Medyada Kadın ve Şiddet”; TGC Hukuk Danışmanı
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Gökhan Küçük “Haber ve Hukuk” konuları hakkında sunum yaptı.

GAZETECİNİN BİLİŞİM GÜVENLİĞİ
Alternatif Bilişim Derneği’nden Barış Büyükakyol “Gazeteci Bilişim Güvenliğini Nasıl
Sağlar?” konulu sunumunda gazetecilere şu uyarılarda bulundu:

g.
tr

“Güvenlik bir ürün değil, süreç meselesidir. Güvenlikte tıpkı doğruluk gibi sisteme
sonradan eklenebilen bir şey değildir. Gazeteciler ve kişisel güvenliğini korumak isteyen
kişiler özgür yazılımlar kullanabilirler. Neden özgür yazılım? Çünkü her şeyden önce
başta özgürdür. Kaynak kodları açıktır. Şirket tarafından değil topluluğun gücü ile geliştirilir.”

YEREL MEDYA KADIN HABERLERİNE DAHA ÇOK YER VERMELİ

.tg
c.
or

TGC Yönetim Kurulu Üyesi -TGC Kadın Komisyonu Koordinatörü-CNN Türk muhabiri Göksel Göksu, “Medyada Kadın ve Şiddet” konusu hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Göksu, şunları söyledi:

“Medya hayatların değişim ve dönüşümünde bir araçtır. Birbirimizden haberdar olmamızı sağlar. Medyayı kullanarak sözümüzü dolaşıma sokarız; duyulmasını sağlarız,
dikkat çekeriz, parmak basarız, altını çizeriz, sorumlulukları hatırlatırız, yapılanı ve yapılmayanı söyleriz; kamuoyu yaratırız. Ama haber sokaktan kopartılıp, masa başında kesilip biçildiğinde felaket, şiddet ya da skandallar evcilleştirilebiliyor. Medyada kadınlarla
ilgili yer alan haberlerin dilini, kadına yönelik bakış açısını, yaklaşımını toplumsal cinsiyet
perspektifi süzgecinden geçirmeliyiz. Yerel medya kadın haberlerine daha çok yer vermeli. Haberciler, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmalıdır.”

HABERLERİNİZ HUKUKA UYGUN MU?

w

TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük “Haber ve Hukuk” konuları hakkında sunum
yaptı:

w
w

“İfade özgürlüğü, demokratik toplumun esaslı temellerinden birini oluşturur. Sadece
lehte olduğu kabul edilen, zararsız ya da ilgilenmeye değmez görülen haber ve düşünceleri için değil ama ayrıca devlet ya da nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan çarpıcı
gelen/şok eden ya da rahatsız eden haber ve düşünceler içinde uygulanır. Basın söz konusu olduğunda bu ilkeler özel bir önem kazanır. Bu tür haber ve düşünceleri vermek
basın yayın kuruluşları için sadece bir görev değildir. Halkın bu haber ve düşünceleri
edinme hakkı vardır. Basın özgürlüğü, anayasal güvence altına alınmıştır.”
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20.12.2014

TGC-KAS 74. Yerel Medya Semineri İstanbul’da yapıldı

TGC Başkanı Olcayto: Tek tip habercilikten vazgeçilmeli

.tg
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or

g.
tr

Seminere katılan TGC il temsilcileri resmi kurumların yerel medyaya da akreditasyon
uygulamaktan vazgeçmesini ve yerelde gazetecilerin ağırlıklı olduğu derneklerin etrafında birleşilerek dayanışmanın artırılmasını istedi.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ile birlikte
düzenlediği 74. Yerel Gazetecilikte Meslek içi Eğitim Semineri; Türkiye’nin dört bir yanından gelen TGC temsilcilerinin katılımıyla Taksim’deki Point Hotel’de gerçekleştirildi.
Seminere; TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, TGC Hukuk
Danışmanı avukat Gökhan Küçük katıldı.

TGC TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

w
w

Mesleki bilgilerin paylaşıldığı seminere ayrıca; TGC Antalya Temsilcisi Arif Kaplan,
Ankara Temsilcisi Taylan Erten, Batman Temsilcisi Arif Aslan, Samsun Temsilcisi Cemil
Ciğerim, Siirt Temsilcisi Cumhur Kılıçcıoğlu, Muş Temsilcisi Emrullah Özbey, Ordu Temsilcisi Erdoğan Erişen, Trabzon Temsilcisi Hikmet Aksoy, Aksaray Temsilcisi Kerem İşkan,
Eskişehir Temsilcisi Mehmet Emin Toker, Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu, Balıkesir
Temsilcisi Önder Balıkçı, Yalova Temsilcisi Süheyla Gözdereliler, Kütahya Temsilcisi İhsan
Tunçoğlu, Muğla Temsilcisi Kenan Gürbüz, Şanlıurfa Temsilcisi Mehmet Mahmutoğlu,
Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu, Bursa Temsilcisi Ali Kenan Sertalp katıldı.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: DEMOKRASİYİ DESTEKLİYORUZ

TGC Başkanı Turgay Olcayto toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Bugünlerde içeri alınan meslektaşlarımız var. Bazıları diyor ki, niye bu arkadaşları
destekliyorsunuz? Biz her yurttaşın ‘masumiyet karinesinden yararlanması gerektiğini
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düşünüyoruz. Bu meslektaşlarımız haklarında mahkeme kararı çıkana kadar bizim gözümüzde suçsuzdurlar. Terörle ilgili suçlamalar biliyorsunuz daha önceki yıllarda da yapıldı. Gazeteciler örgüt kurmaz, kalemleriyle uğraşır. Gazetecilere ‘terör örgütü üyesi’
demek en yanlış tutumdur. Artık iktidarın bu yakıştırmadan vazgeçmesi gerekiyor. Zaten
dünyadan da büyük tepkiler geliyor. Çalışanların mağdur edildiği bir dönemdeyiz. Bugünü, geçmişle kıyaslamamak gerekiyor. Geçmişte de gazeteciler mağdurdu, şimdi de
mağdurlar var. Bizim gazetecileri sağcı, solcu, cemaatçi gibi ayırma lüksümüz yok. Biz
gazeteciler dayanışma içinde olmalıyız.

.tg
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or

Gazetecilik özünde muhaliftir. Gazetecinin görevi eleştirmektir. Bugün yerelde de
yaygın basında da tek elden haber verilmeye çalışıyorlar. Yerelde pekçok ilde gazete
muhabirleri toplantılara alınmıyor. Sadece Anadolu Ajansı ve TRT toplantılara çağrılarak
tek tip haber anlayışı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Muhabirlik faktörünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye’de kamuoyu nasıl bilgilenecek? Halkın bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkı nereye gidecek? Halk bilgilenmiyor. Sizin Roboski’de olanlardan
haberiniz var mı? Reyhanlı’da ne olduğunu biliyor musunuz? Gazeteci olarak biz bilmiyoruz. Gazetecilik böyle bir yere gidiyor. Tek tip insanlara, tek tip gazeteciliğe karşıyız.
Tek tip haberciliğe sürükleniyoruz. Tek tip habercilikten vazgeçilmeli.

2014 YILI GAZETECİLER İÇİN AĞIR BİR BASKI YILI OLDU

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, 2014 yılını değerlendirdi:

w

“2014 yılı gazeteciler için ağır bir baskı yılı oldu. 2014’te gazeteciler tutuklanma
değil, işsiz bırakılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Cemiyetin raporlarına göre, 2014’te
559 gazeteci, yazar ve medya çalışanının işine son verildi. Bu sayı birkaç gün öncesine
ait. İşten çıkarma haberleri gelmeye devam ediyor. 2014 yılı içinde 30 olay hakkında
yayın yasağı getirildi. Gazetecilere sayısız dava açılıyor. Sadece 17 Aralık süreciyle ilgili
60 meslektaşımıza 100’den fazla dava açıldı. Her zamankinden daha fazla dayanışmaya
ihtiyacımız var.”
Seminerin açılış konuşmasında Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi
(KAS) Dr. Colin Dürkop, şunları söyledi:

w
w

“Alman vakıflarının temel hedefi demokrasiyi ve örneğin medya, parlemantolar veya
sivil toplum kuruluşları gibi demokratik kurumları desteklemektedir. KAS, Türkiye’ye
1983 yılının sonlarında gelmiştir. KAS, dünyada 80 ülkede faaliyet gösteriyor. Farklı
partnerlerle çeşitli işbirliklerimiz var. Özellikle medya konusunda faaliyetlerimiz var.
Medya, 4. kuvvet olarak demokrasi için çok önemlidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile
de işbirliğimiz yıllardır sürüyor.”
TGC-KAS 74. Yerel Medya Semineri’ne katılan TGC Temsilcileri şu önemli konularda
birleşti.

YERELDE MUHABİRLİĞİ YOK EDECEK UYGULAMALARDAN UZAK DURULMALI
Yerelde resmi ve özel kurumlar muhabirliği yok edici şekilde davranmaktan vazgeçmeli. Basın toplantısı düzenlemekten kaçınıp basın bültenleriyle haberlerini verme alış260
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kanlığına son verilmeli.

RESMİ KURUMLAR YEREL MEDYAYA AKREDİTASYON UYGULAMAMALI

g.
tr

Resmi kurumlar yerel basına da akreditasyon uygulamamalı. Resmi kurumlar haberlerini sadece Anadolu Ajansı ve TRT üzerinden verip halka tek tip haber ulaşmasına
neden olmaktan vazgeçmeli.

BASIN TOPLANTILARINDA GAZETECİLERİN SORULARI YANITLANMALI

Halkın haber alma hakkının gerçekleşmesi için resmi ve özel kurumlar düzenli basın
toplantısı yapmayı sürdürmeli. Yerel muhabirler toplantıya çağrılmalı. Gazetecilerin soruları mutlaka yanıtlanmalı.

GAZETECİLERİN AĞIRLIKLI OLDUĞU DERNEKLER ETRAFINDA BİRLEŞİLMELİ

.tg
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İllerdeki gazeteci derneklerinin sayısının artmasının gazetecilerin bölünmesine zemin
hazırladığı unutulmamalı. Dayanışma için sadece mesleğini yürüten gazetecilerin ağırlıklı olduğu dernekler etrafında birleşilmeli.

YERELDE 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU İLE ÇALIŞAN GAZETECİ SAYISI ARTMALI
İktidar 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’nu değiştirme çabalarından vazgeçmeli. Yerel
medyada 5953 Sayılı Basın İş Kanunu’na uygun çalışan gazeteci sayısının artırılması desteklenmeli. Gazeteciler basın kartı alabilmeli.

YAYGIN MEDYADAKİ İŞSİZLİĞİN YEREL MEDYAYI DA ETKİLEMESİ ÖNLENMELİ

w
w

w

Büyük medya kuruluşlarında başlayan küçülme politikasının yerel basını da etkilemesinin önüne geçilmeli.
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2015 YEREL MEDYA SEMİNERLERİ

23.02.2015

TGC –KAS 75. Yerel Gazetecilik Semineri Çanakkale’de tamamlandı

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Gazetecilik siyaset için kullanılmamalı

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin KAS ile ortaklaşa düzenlediği 75. Yerel Gazetecilik Semineri’nin kapanış değerlendirmesini yapan TGC Başkanı Olcayto,“Özellikle Anadolu’dan pek çok gazeteci siyasete soyunuyor. Ancak siyasete aday olan gazetecilerin
sıklıkla kazansalar da kazanamasalar da mesleğe yüz çevirdiklerini görüyoruz. Bu da
gazeteciliğin siyaset için kullanılması anlamına geliyor” dedi.

ÇANAKKALE- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
ile birlikte düzenlediği 75. Yerel Gazetecilik Semineri Çanakkale’de tamamlandı. Parion Hotel’de düzenlenen seminere; Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Çanakkale ve ilçelerinden çok sayıda
gazeteci katıldı. Seminer; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde çalışan meslektaşlarıyla buluşturarak, mesleki bilgilerin paylaşılabileceği platformun oluşmasını sağladı. 2 gün
262
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BAĞIMSIZ, BAĞLANTISIZ GAZETECİLİK…
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süren seminerde; haber yazım tekniklerinden gazetecilikte etik ilkelere kadar birbirinden
önemli konular düzenlenen 4 oturumda ele alındı. Seminere; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar,
Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Masaracı, Hukuk
Danışmanı avukat Gökhan Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

Seminer, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto’nun kapanış değerlendirmesi ve sertifika töreniyle sona erdi. Başkan Olcayto, seminere gelen konuşmacılara
ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Toplantıda çok önemli mesleki konuların
ele alındığını dile getiren Başkan Olcayto, gazeteciler arasındaki dayanışmanın, örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.
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Başkan Olcayto, şunları söyledi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3760 üyesi olan bağımsız, bağlantısız gazetecilik yapmaya çalışan bir meslek örgütüdür. Bugün Türkiye’de hemen her ilde 3-4 gazetecilik meslek
kuruluşu var. Çanakkale’de 12 günlük gazete olmasına rağmen burada 3 tane dernek var.
Yine bu duruma katlanılabilir ama yaptıkları icraatlara baktığınızda sürekli siyasetle ilgili olduğunu görüyorsunuz. Pek çok gazeteci özellikle Anadolu’dan siyasete soyunuyor, partilerden aday adayı oluyorlar. Elbette siyasete soyunmak bir hak, kınanacak bir tarafı yok.
Ancak siyasete aday olan gazetecilerin sıklıkla kazansalar da kazanamasalar da mesleğe yüz
çevirdiklerini görüyoruz. Bu da gazeteciliğin siyaset için kullanılması anlamına geliyor. İngiltere’de siyasete soyunan gazeteci, bir daha gazeteciliğe dönemez. Biz de öyle değil. Mesleğimizdeki bölünmüşlüğü nasıl ortadan kaldırabileceğimizi düşünmeliyiz. Bölünmek yerine
mesleğimiz için birleşmeliyiz.”

w

YERELDEN BAŞLAYARAK BİRLEŞMELİYİZ

Yurt dışında sendikaların ne kadar önemli ve itibarlı olduğuna dikkat çeken Başkan Olcayto, sözlerini şöyle sürdürdü:

w
w

“Dünyanın pek çok ülkesinde basın kartlarını sendikalar veriyor ve sendikanın verdiği
basın kartının çok önemli olduğu biliniyor. Bizim de bu duruma gelebilmemizin çıkar yolu
yerel basındır. Yerelde olsun yaygın basında olsun gazetecilere büyük görev düşüyor. Yerelin
kendi içinde birliğini sağlamamız gerekiyor. Kurulan derneklerin tüzüklerini inceleyin. Gerçekten basınla ilgili kişileri mi alıyorlar? Gazetecilikten başka iş yapıyorlar mı? Onları kontrol
edin. Mümkün olduğunda birleşin.”

GENEL SEKRETER GÜNEŞ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ EKSENİNDE BİRLEŞMELİYİZ

Seminerin birinci oturumun moderatörlüğünü Çağdaş Gazeteciler Derneği Çanakkale
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Ganiler üstlendi. Oturumda; TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş “Gazetecilikte Örgütlenme” başlıklı yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:
“TGC, 1946 yılında ‘kalemini kır; ama satma’ diyen Sedat Simavi öncülüğünde kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne dek göreve gelen yönetim kurulları aynı çizgide çalış263
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malarını sürdürmüştür. TGC’nin en sağdan sola kadar 4 bine yakın üyesi bulunmaktadır. Gazeteciler; hangi siyasi düşüncede olursa olsun basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğü
konusunda birlikte mücadele vermeli. Türkiye’de gazetecilik zor günlerden geçiyor. 7 yılda
200 meslektaşımız cezaevine girdi, çıktı. 2010 yılı gazetecilerin örgütlenmesi konusunda
çok önemli bir yıl oldu…2010 yılında 94 meslek örgütü Gazeteciler Özgürlük Platformu çatısı altında bir araya gelerek tutuklanan, yargılanan meslektaşlarımızın yanında oldu. Basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından Rusya ve Çin’den daha ağır bir sürece tanıklık etti.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, gazetecilerin yol haritasıdır. 3 bine yakın
gazetecinin imzasıyla yol almış bir bildirgedir. Bildirgenin 3. maddesinde gazeteciliğin tanımını yapar ve şöyle denir: 'Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere,
insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite,
cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve
tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslararasında nefreti,
düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.' Bu bildirge ve gerçeğin ışığında basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğünü savunmalıyız. Bunun için de örgütlenmeliyiz. Dernek ve sendika çatısı altında mücadele etmeliyiz.'

ORHAN ERİNÇ: HABER BİLGİLENDİRMEK İÇİN DEĞİL YÖNLENDİRMEK İÇİN KULLANILIYOR
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı ve yazar Orhan Erinç, “Medya-Siyaset İlişkisi” başlıklı
konuşmasında şu konulara dikkat çekti:

w

“Gazeteciliğe başladığımda, yaygın basın dediğimiz gazete sayısı 10 idi. Bunların beş tanesinin sahibi iş adamıydı ama o dönemde yazı işleri müdürleri ya da genel yayın yönetmenleri, patronların gazeteyi kullanmak istediğinde ‘Bu bizim mesleğimizle bağdaşmaz’
derlerdi. Uğur Mumcu’nun da belirttiği gibi ilişkiler; medya, siyaset, ticaret ilişkisine dönüştü.
Gazetecilerden tarafsız davranmaları isteniyor. Bu baştan yanlış bir davranış. Her yayın organı yayınlanırken okurlarına niye yayınlanmakta olduğunu belirtir. Önemli olan yayın organının bağımsızlığıdır. Siyasi partiler ya da iktidarlar medyayı kendi çıkarları ya da
gelecekleri için kullanma konusunda dünyada en uzmanlaşmış ülke olarak Türkiye’yi dikkate
alıyorlar.

w
w

Medyanın görevi halkın bilgilenme hakkını kullanmasına aracılık etmektir. Bizim meslekte, haber kutsal; yorum hürdür. Herkes yorumunu istediği gibi yapabilir. Ona diyeceğimiz
olamaz. Herkesin kendince haklı eğitimi, görgüsü, bilgisi vardır. Ama haber nesneldir. Nesnel
olduğunu Gelir Vergisi Yasası da kabul etmiştir. Gelir Vergisi’nin 18. maddesi telif hakkını
düzenler. Orada röportaj, köşe yazısı gibi fikri içeriği olan üretimler vardır ama haber yoktur.
Çünkü haber, bir yerden alınıp bir yere aktarılan bir nesne olarak kabul edilmiştir. Ama ne
yazık ki haber, Türkiye’de bilgilendirmek için değil yönlendirmek için kullanılan bir alet haline dönüşmüştür.”

NİYAZİ DALYANCI: KLİŞE SÖZLERDEN KAÇININ
Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı ise “Haber Yazım Kuralları” konusunu örneklerle anlattı. Niyazi Dalyancı konuşmasında şunları söyledi ve ekledi:
”Medya, gerçeklerle halkın arasında köprüdür. Haber yazarken de bazı altın kuralları
264
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GAZETECİLİKTE OBJEKTİF OLMAK MÜMKÜN MÜ?

g.
tr

unutmamak gerekiyor. Örneğin, habere alıntıyla başlamayın. Haberin özüne giriş paragrafında yer verin. Yorum katmayın. Cümlelerin edilgen değil etken çatılı olmasına dikkat edin.
Haberi de soruyu da sözcüklere boğmayın. Klişe sözlerden kaçının. İlgilisi dışında kimsenin
anlamayacağı sözcükler kullanmayın. Bir cümledeki bilgiler, başka cümlelerdekilerle çelişmemeli. Amaç okuru bilgilendirmek, kafasını karıştırmak değildir.”

Seminerin ikinci oturumunda, TGC Bizim Gazete yazarı Kerim Evren, “Haberde dil yanlışları”; gazeteci, yazar Ragıp Duran , “Gazetecilikte Objektif Olmak Mümkün mü?”; Türkiye
Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, “Basın Sektöründe Sendikacılık”; başlıklı konuşma yaptılar. Oturumun moderatörlüğünü Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Burak
Gezen üstlendi.

.tg
c.
or

KERİM EVREN: ÖFKE DİLİNDEN UZAK DURUN

TGC Bizim Gazete yazarı Kerim Evren, “Haberde dil yanlışları” başlıklı sunumunda yerel
medyada yapılan dil yanlışlarına değindi. Evren, şunları söyledi:
“Ekmeğini diliyle ya da kalemiyle kazanan, bu uğurda hâlen Cumhuriyet tarihinin en ağır
baskılarıyla karşı karşıya bulunan biz gazetecilerin “donanımlı” olmamız, belli ölçülerde de
olsa “iş güvencesi” anlamına gelir. Kültürel donanımlılığın ilk koşulu ise -bu alanda ‘seçici’
davranmak koşuluyla- çok iyi bir okur olmaktan geçer. Türkiye’de en çileli mesleklerden
gazeteciliğin gündelik koşuşturmacasından kurtulabildiğimiz ölçüde bol bol okumalı; kültür
– sanat etkinliklerini izlemeli; işimizi yaparken de elimizin altında sözlük ve yazım kılavuzu
bulundurmalıyız. Doğru ve güzel Türkçe kullanmak medya çalışanları için toplumsal ve mesleki sorumluluğun bir gereğidir. Öfke dilinden hep uzak durulmalıdır."

RAGIP DURAN: MUHABİR ALANININ UZMANI OLMALI

w

Gazeteci, yazar Ragıp Duran, “Gazetecilikte Objektif Olmak Mümkün mü?” başlıklı konuşmasında şu bilgileri verdi:

w
w

“Gazetecilik, temas ve mesafe mesleğidir. Bir muhabir hem fiziki olarak hem de manevi
olarak bir haberi izlerken nerede durması gerektiğini bilmelidir. Haberle ilgili tüm taraflara
kuyumcu terazisi hassaslığında eşit davranmalıyız. Bizim işimiz gerçek, gerçeklerin peşinden
koşmaktır. Mümkün olduğu kadar gerçeklere yaklaşmak için uğraşırız. Gazeteci; gerçeğe,
mesleğine, okuruna ve medyasına karşı sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Muhabiri yönlendirirken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Herhangi bir muhabiri gönderirken o
haberle muhabir arasında organik bir bağ olup olmadığına bakmak lazım. Objektiflik için
bu şarttır. 4. kuvvet dediğimiz gazeteciler, yasama, yargı ve yürütme kuvvetlerin mensupları
olursa olmaz. Basın, denetleme görevini yerine getiremez. Muhabirin ayrıca konusunun uzmanı olması gerekir. Örneğin bir adliye muhabiriyseniz, bir hakim kadar konuyu bilmeniz
gerekir. Haber toplarken amaç gerçeği aktarmak olmalıdır.”

UĞUR GÜÇ: BİZ GAZETECİLERİN HAKLARINI GARANTİ ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, “Basın Sektöründe Sendikacılık”
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konusunda şöyle dedi:
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“Medyanın bugünkü hale gelmesi iki aşamada gerçekleşti. Birinci aşama sendikasızlaşma, ikincisi de bu medya kuruluşları devşirildi. Son yıllarda ise medyaya TMSF el koydu.
El koyulan medya direkt Başbakanlığa bağlandı. Havuz medyası oluşturuldu. Gazeteciler
olarak örgütlenmeye devam ediyoruz. İstanbul dışında Kocaeli, Çanakkale, Eskişehir, Bursa
gibi illerde de örgütlenmeyi hedefliyoruz. Biz toplu sözleşmelerle, gazetecilerin haklarını
garanti altına almaya çalışıyoruz.”

GÜVER: YEREL MEDYA KADIN HABERLERİNE DAHA FAZLA YER VERMELİ

Seminerin 3. oturumunun moderatörlüğünü TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer
Güver üstlendi. Oturumda Recep Yaşar, “Nefret söylemi ve medya”; gazeteci-sanat tarihçisi-ressam Gürol Sözen, “Kent, sanat ve medya” konuları hakkında bilgi verdi.

.tg
c.
or

Genel Sayman Güver, “Medyada Kadın ve Şiddet” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Güver, sunumunda şunları dile getirdi:

w
w

w

“Buffalo Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, 1960 yılında kadınlar yüzde 44 oranında cinsel obje olarak temsil ediliyorken, 2009 yılında bu oran yüzde 83 oldu. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre; kadın cinayetlerindeki artış oranı yüzde 1400. Medya, hayatların
değişim ve dönüşümünde bir araçtır. Birbirimizden haberdar olmamızı sağlar. Haber sokaktan kopartılıp, masa başında kesilip biçildiğinde felaket, şiddet ya da
skandallar evcilleştirilebiliyor. Peki,
medyada kadın ne istiyor? Alternatif bir
dil geliştirmek istiyoruz. Haber yazarken 'eril' dil kullanılmasından vazgeçilmesini istiyoruz. Haber okur-yazarı
kadınlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı haberciliğin
yaygınlaşmasını istiyoruz.
Kadınların sorunlarını, taleplerini, başarılarını vb. görünür kılmak istiyoruz. Yerel medyanın
kadın haberlerine daha çok yer vermesini bekliyoruz. Gazetelerde üçüncü sayfa haberlerinde
ve televizyonda, kadın bedenini kullanmanın, yüzünü gizlemeye çalışan korku içindeki kadınların fotoğraf ve görüntülerini polis kameralarından alınarak kullanılmanın o kişinin fahişe
olduğundan mazur gösterilememesini istiyoruz. “
Güver, TGC çatısı altında kurulan Kadın Komisyonu hakkında da bilgi verdi. Güver, komisyonun eril dilin değiştirilmesi için bir kılavuz hazırlığı yürüttüğünü, aynı zamanda raporlar
hazırlayacağını anlattı.

YAŞAR: NEFRET SÖYLEMİNİN ARACI OLMAMALIYIZ
TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, “Nefret söylemi ve medya” başlıklı sunumunda
şunları dile getirdi:
“Nefret söylemi; yayınlarda, taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullanmaktır. Özellikle
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manşetler ve haber başlıklarında provokatif, ırkçı ve ayrımcı dil kullanılmasıdır. Bu dil gazetecilik etik ilkeleri ile de bağdaşmıyor. Bu noktada gazetecilere önemli görevler düşüyor.
Gazeteciler haber yaparken cinsiyet ayrımcılığına dayalı şiddeti hiçbir biçimde meşru göstermemeli, şiddetin toplumsal düzlemdeki önemini azaltacak sansasyonel kullanımlardan
ve mizah malzemesine dönüştürme eğilimlerinden uzak durmalıdır. Mağduru küçük düşürücü durumlarda gösteren fotoğrafların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Taciz ve tecavüz
gibi cinsel suçların haberleştirilmesinde kullanılan dile özen gösterilmelidir. Saldırganın ifadesinden yararlanılarak hazırlanan metinlerin mağdur ve yakınları açısından yaralayıcı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Failin değil mağdurun teşhir edilmesinden
vazgeçilmelidir. İnternet haber sitelerinde mağduru savunmaya, vahşi cinayeti lanetlemeye
dönük yorumlar da bile yine kadını hedef alan hakaretlerin yer alması engellenmelidir. Bu
haberlerde kullanılan görsel malzeme ile anlatım biçiminin pornografik ve özendirici çağrışımlar yaratmamasına dikkat edilmelidir. Sorumlu bir anlayış benimsenerek şiddete uğrayan ya da risk altında olanlar, çözüm yolları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir.
Var olan kuruluş ve yardım hatlarının erişim bilgileri haberde yer almalıdır.”

SÖZEN: KENTİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ SAYFALARA TAŞIYIN

Gazeteci-sanat tarihçisi-ressam Gürol Sözen, “Kent, sanat ve medya” konuları hakkında
bilgi verdi. Sözen, “Anadolu coğrafyası 12 bin yıllık bir uygarlığa sahip. Bu coğrafya içinde
Troya Savaşları ve Troya halkının sanatı olağanüstü bir birikime sahip. Kent yapısı, günlük
hayat ve ürettikleri eserlerle günümüze bile hükmediyorlar” dedi. Bu kadar değerli topraklarda yaşamanın önemine vurgu yapan Sözen, gazetecilere büyük görevler düştüğünü aktardı. Çanakkale’nin tarihi hakkında bilgi veren Sözen, bölgede görev yapan gazetecilere
kentin kültürel değerlerini yansıtıcı haberler yapmalarını tavsiye etti.

EKONOMİ GAZETECİLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGEL

w
w

w

Seminerin 4. Oturumunun moderatörlüğünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet
Özdemir üstlendi. Oturumda, Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar, “Ekonomi Haberciliğinde Değişen Dinamikler”; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mine Gencel Bek, “Eleştirel Medya Okuryazarlığı”, TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük,
“Haber ve Hukuk” konuları hakkında sunum yaptı.
Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar, “Ekonomi Haberciliğinde Değişen Dinamikler”
başlıklı konuşmasında; 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren Tüketici Yasası’nın 61. Maddesi’nin
4. Fıkrası’ndaki şu ifadeleri paylaştı:
“Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya
hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan
veya işletme adlarının yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam kabul edilir.
Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü yapılması yasaktır.” Maddenin
RTÜK Yasası’ndan aynen alınıp Tüketici Kanunu’na eklendiğini belirten Munyar, bu madde
gazetelerin özellikle ekonomi sayfalarında, ekonomi gazetelerinde, dergilerde yayın organlarında şirket ve marka adları almasının yol açtığı sorunlara dikkat çekti. Hükümetin 2023
için 2 trilyon dolarlık milli gelir, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediğini, bunların ya267
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nında Türkiye’den 10 dünya markası çıkarma hedefi de koyduğunu hatırlatan Munyar, bu
maddenin hükümetin dünya markası hedefine ters düştüğüne de vurgu yaptı.
Munyar, konuşmasında ayrıca muhabirlere şu tavsiyelerde bulundu:

BEK: ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLERİ MERAK EDİYORUZ

g.
tr

“Kentinizde, bölgenizde faaliyet gösteren şirketlere, mümkün olduğunca yayın organlarınızda yer verin, destekleyin. Yaptığınız haberlerle kentin ekonomisine katkınız olabilir.
Bölgenizdeki şirketlerin başarısını alkışlamaktan çekinmeyin. Sadece makro haberleri koymayın. Çünkü ulusal basın makro haberlere zaten çok yer veriyor.”

.tg
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or

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek, “Eleştirel
Medya Okuryazarlığı” konusu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bek, “İnsanlar en çok çevrelerinde olup bitenleri merak eder. O yüzden önce çevremizde olup bitenleri haberleştirmeliyiz. Haberle ilgili görüşlere eşit yer vermeliyiz. Sözlü tarih çok önemli. Hiçbir yerde
kayda düşmemiş kişilerin hikayelerini okuyucularınızla paylaşabilirsiniz. Bölgenizi ilgilendiren
haberlerle ilgili bölge halkının ne düşündüğünü sorabilirsiniz. Onlarla yuvarlak masa toplantıları yapabilirsiniz. Çevresel haberlerle ulusal gündemi belirleyebilirsiniz. Bu noktada
yerel medyanın çok önemli bir rolü olduğunu unutmamak gerekiyor.”

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL GÜVENCE ALTINDADIR

TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük “Haber ve Hukuk” konuları hakkında sunum
yaptı:

w
w

w

“İfade özgürlüğü, demokratik toplumun esaslı temellerinden birini oluşturur. Sadece
lehte olduğu kabul edilen, zararsız ya da ilgilenmeye değmez görülen haber ve düşünceleri
için değil ama ayrıca devlet ya da nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan çarpıcı gelen/şok
eden ya da rahatsız eden haber ve düşünceler içinde uygulanır. Basın söz konusu olduğunda
bu ilkeler özel bir önem kazanır. Bu tür haber ve düşünceleri vermek basın yayın kuruluşları
için sadece bir görev değildir. Halkın bu haber ve düşünceleri edinme hakkı vardır. Basın özgürlüğü, anayasal güvence altına alınmıştır. Peki, gazeteci haberlerini yaparken nelere dikkat
etmeli? Haberin gerçeğe uygun olması, güncel olması, haber niteliği taşıması, gerçeğe
uygun haberlerin verilmesinde nesnel (objektif ) ölçütlere uyulması, haberin veriliş biçimi
yönünden, özle biçim arasında ölçülülük bulunması gerekir. Bu temel ilkelerden herhangi
birine ters düşüyorsa, hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olacaktır. Bir gazeteci haberini
verirken; bir kimseyi katillikle, hırsızlıkla, zimmetine para geçirmekle, rüşvet almakla rüşvet
vermekle, bir şirketin ticari işlerinde kirli paralar kullanmakla itham ederse bu hukuksal onur
ve saygınlığa saldırı olarak değerlendirilebilir.”
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11.04.2015

TGC KAS 76. Yerel Gazetecilik Semineri İzmir’de yapıldı

TGC Başkanı Olcayto: İktidar tek tip gazeteci istiyor

.tg
c.
or

İZMİR- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung’un (KAS) ortaklaşa düzenlediği
76’ncı Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi
Eğitim Semineri; İzmir, Manisa, Aydın
il ve ilçelerinden çok sayıda gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bugüne
kadar 8 bine yakın gazetecinin sertifika aldığı seminerlerde yerel ve yaygın medyanın sorunları ele alınıyor.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaşa düzenlediği
Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eğitim seminerlerinin 76.'sı İzmir’de
yapıldı.Toplantıda gazetecilerin sorunları tartışıldı.

İzmir Hilton Otel’de düzenlenen 76. seminere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar,
Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Toprak ve İhsan Yılmaz ile TGS
Başkanı Uğur Güç, TGS İzmir Şubesi Başkanı Halil Üner, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Semra Şener, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Murat Attila’nın
da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

w

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER ANILDI

w
w

Tören, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, basın emekçileri ve
basın şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendiği seminerin açılış konuşmalarını; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye
Temsilcisi (KAS) Dr. Colin Dürkop yaptı.

BAŞKAN OLCAYTO: GAZETECİLER ARASINDA EŞİTLİK ORTADAN KALKIYOR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bağımsız, bağlantısız bir meslek kuruluşudur. Sadece
mesleğin sorunları bizi ilgilendiriyor. Mesleğimize karşı yapılan haksızlıklar, hak ihlalleri
bizi ilgilendiriyor. İktidarın bir takım eylemlerine karşı açıklama yapmaktan yorulduk.
Sürekli savunma durumunda kalıyoruz. Kendileriyle görüştüğümüz zaman söylüyoruz;
anlayışla karşılıyorlar. Ama arkasından bakıyorsunuz tam tersi bir uygulama başlıyor. 4
Aralık’ta Basın Kartları Komisyonu toplandı. Basın Kartları Komisyonu’nun da başkanlı269
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ğını yürütüyorum. O günden bugüne hala Basın Kartları Komisyonu’nun sürekli basın
kartları için verdiği karar uygulanmadı. Sosyal medyada engellemeler var. Akreditasyon
sansürü var. Gazeteciler arasında eşitlik ortadan kalkıyor. Muhalif gazetelerinin üzerinde
büyük bir baskı var. Örneğin Birgün Gazetesi’ne 20 dava açıldı. Cumhuriyet’in yazarlarına
dava açıldı. Halkın gerçekleri öğrenme, bilgi edinme hakkını engellemeye çalışan bir
ortam var. İktidar kendine göre tek tip gazeteci istiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde demokrasilerde böyle bir uygulama mümkün değil. Bu sorunların demokrasiye yakışır şekilde çözümlenmesini istiyoruz.”

COLİN DURKOP: BARIŞ VE ÖZGÜRLÜĞÜN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konrad-Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi (KAS) Dr. Colin Dürkop, konuşmasına
KAS ile bilgi vererek başladı. Dürkop, şunları dile getirdi:

.tg
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“Konrad Adenauer Stiftung Derneği, 1964 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti’nin
ilk Şansölyesi (Başbakanı) adına kurulmuş bir dernektir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın yeniden inşası için çeşitli çalışmalarda bulunmuş olan KAS’ın ilkeleri ışığında
dünyada barış, özgürlük, hak ve adaletin yerleşmesi ve güçlenmesi için çeşitli çalışmalar
yapmaktayız. Dünyada 80 ülkede toplam 120 proje yürütmekteyiz. Türkiye’de de faaliyetlerimize 1983 yılında başladık. Türk Demokrasi Vakfı, Türkiye Belediyeler Birliği ve
TOSYÖV ile yürütülen çalışmaların yanı sıra 1998 yılında da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile medya projesini başlattık. Bu işbirliği 20 yıldır bu güzel işbirliği devam etmektedir.
Medya halkın sesi olmalı ve o sesi tüm ülkeye duyurmalıdırlar. İşte o zaman demokrasilerin güçlenmesi için açılan kapıdan içeri girerler. İşte bunun için yerel gazeteciliğin
güçlenmesine destek olmalıyız.”

CELAL TOPRAK: GAZETECİ MESLEKTAŞININ YAYININI ENGELLEYİCİ DAVRANIŞLARDA
BULUNMAMALIDIR

w
w

w

Açılış konuşmalarının ardından birinci oturuma geçildi. İlk oturumun moderatörlüğünü moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak yaptı. Toprak, Türkiye Gazetecileri
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı. Toprak,
“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan, çok değerli meslektaşlarımız katkı verdiği bir bildirgedir. Gazeteciler
olarak, bir sıkıntı meydana geldiğinde nasıl davranmamız gerektiğini soruyoruz. İşte bu
soruların bütün cevapları bu bildirgede yer alıyor. Çok önemli şeyler var. Sanki bugünkü
sıkıntılar düşünülmüş ve o sıkıntılar doğrultusunda hazırlanılmış gibi. Örneğin gazeteci,
rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten
kaçınmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici davranışlarda bulunmamalıdır.”

GENEL SEKRETER SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİLER DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI

Oturumda; TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Gazetecilikte Örgütlenme”; başlıklı
yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:
“Gazetecilerin örgütlenmesi, hiç olmadığı kadar hepimizin gündeminde. Son olarak;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin toplantısında gazetecilere ayrılan yere iş adamları
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oturtuldu. Gazeteciler, kendilerine ayrılan yerlerden iş adamlarının kalkmasını istediğinde ortaya hoş olmayan görüntüler çıktı. Gazetecilere hakaret edildi, gazeteciler toplantıyı terk etti. Gazetecilerin, geçmişte onurlu duruşlar olurdu. Tek bir meslektaşımıza
en ufak bir saygısızlık yapıldığında toplu tavır alınırdı. Toplu olarak fotoğraf makineleri
bırakılırdı. Haber müdürleri, ‘Niye haberi yapmadınız?’ diye size fırça çekmezdi. İzmir’deki olay bu açıdan önemliydi. 2010- 2015 yılları arası gazetecilik açısından zorlu
bir dönemdi. Gazeteciler binlerce davada yargılandı. 300’e yakın gazeteci cezaevine girdi,
çıktı. 1-7 yıl arasında değişen hapis cezaları aldılar. Sadece 17- 25 Aralık sürecinde; 70
gazeteciye 120 dava açıldı. Gazeteciler, gazeteler; maddi manevi tazminat davalarıyla
uğraşır durumda. Her yıl ortalama 1000 gazeteci işsiz kaldı. Sistematik olarak bir gazeteci
kırımı söz konusu oldu. Yayın yasakları ve akreditasyon sürekli yaşandı. Yayın yasakları
nedeniyle; gerçekleri ne bizler ne de vatandaş biliyor. Son olarak savcının şehit edilmesinde gazeteciler teröristlikle suçlandı. Ama güvenlik zafiyetine neden olanlarla ilgili bir
soruşturma yapılacağını yetkili ağızlardan duymadık. Basın İş Yasası’nı değiştirme çabaları var. Gazeteci hem patron hem de iktidar karşısında bir kez daha güçsüzleştirilmek
isteniyor.”

NİYAZİ DALYANCI: GAZETECİ HABERE MÜDAHALE EDEMEZ

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı, “Medya-Siyaset İlişkisi” başlıklı
konuşmasına “Basın neden dördüncü kuvvet?” sorusuna yanıt verdi. Dalyancı, sözlerini
şöyle sürdürdü:

w

“İngiltere’de 18. yüzyılın sonunda parlamentoya ilk kez gazetecilerin alınması üzerine
söylenen bir söz olarak bilinir. Edmund Burke adında bir İngiliz parlamenter basın locasına
işaret ederek, ‘Artık ülkede bir dördüncü kuvvet var’ der. Demokratik sistemde ülkeleri
yöneten; yasama, yürütme, yargı erklerinin işlerini doğru dürüst yapıp yapmadıklarını
izleyecek olan dördüncü kuvvet yani basındır. Bundan amaç, halkın doğru seçim yapabilmesi için kendisini yönetenler hakkında doğru bilgi edinmesidir.”

w
w

“Kendi mesleğimizin geçmişiyle de yüzleşelim. Acaba medyamız, ‘güçsüzlerin medyası mı oldu, güçlülerin sesini mi yansıttı?” diyen Dalyancı, tarihten günümüze basında
yer alan haberlerle medya ve siyaset ilişkisini anlattı. Dalyancı, “Siyasetin habere verdiği
zararlar var. Haberler, siyasi amaçlarla çarptırılabiliyor. Eğilip bükülebiliyor. Elimizi siyaset
tuttuğu zaman biz haber veremiyoruz. Gazetecinin görevi halkı bilgilendirmek, aydınlatmak ise gazeteci bir haberi her yönüyle vermeli. Gazeteci, habere müdahale edemez.
Haberi, gerçekleri karartmamalıyız. Olumlu yanlar da olumsuz yanlar da kamuoyuyla
paylaşmalı. Unutmamalıyız, gerçekler elinde sonunda ortaya çıkar” diye konuştu.

GÖKHAN KÜÇÜK: GAZETECİLİĞİN ÖZÜ DOĞRU HABER VERMEKTİR

TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, “Haber ve Hukuk” başlıklı sunumunda şu konulara dikkat çekti:
“İfade özgürlüğü, demokratik toplumun esaslı temellerinden birini oluşturur. Sadece
lehte olduğu kabul edilen, zararsız ya da ilgilenmeye değmez görülen haber ve düşün271
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celeri için değil ama ayrıca devlet ya
da nüfusun bir bölümünün aleyhinde
olan çarpıcı gelen/şok eden ya da rahatsız eden haber ve düşünceler
içinde uygulanır. Basın söz konusu olduğunda bu ilkeler özel bir önem kazanır. Bu tür haber ve düşünceleri
vermek basın yayın kuruluşları için sadece bir görev değildir. Halkın bu
haber ve düşünceleri edinme hakkı
vardır. Basın özgürlüğü, anayasal güvence altına alınmıştır. Peki, gazeteci haberlerini yaparken nelere dikkat etmeli? Haberin gerçeğe uygun olması, güncel olması, haber niteliği taşıması, gerçeğe uygun haberlerin verilmesinde nesnel (objektif ) ölçütlere
uyulması, haberin veriliş biçimi yönünden, özle biçim arasında ölçülülük bulunması gerekir. Bu temel ilkelerden herhangi birine ters düşüyorsa, hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiş olacaktır. Bir gazeteci haberini verirken; bir kimseyi katillikle, hırsızlıkla,
zimmetine para geçirmekle, rüşvet almakla rüşvet vermekle, bir şirketin ticari işlerinde
kirli paralar kullanmakla itham ederse bu hukuksal onur ve saygınlığa saldırı olarak değerlendirilebilir.”

SEMİNER İKİNCİ OTURUMLA DEVAM ETTİ

2 . oturumun moderatörlüğünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar üslendi. Oturumda, Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım “Ekonomi Haberciliği”; Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek “Yerel Medya ve
Toplum”; Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç “Basın Sektöründe Sendikacılık” konusunu anlattı.

w

MEDYANIN TARIM KONUSUNDA DAHA ÇOK BİLGİLENMESİ, BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım “Ekonomi Haberciliği” başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi:

w
w

“İzmir, ekonomi gazeteciliği açısından çok önemli bir kent. İlk çıkan ekonomi gazetelerinden Rapor burada yayınlandı.Ticaret, Yeni Ekonomi, Gözlem, Ekonomik Çözüm
gazeteleri, Ege’de ekonomi gazeteciliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dünyada tarım bu coğrafyada başladı. İklimi, toprağı ve doğal kaynakları ile tarım potansiyeli
çok yüksek. Birkaç tropikal ürün dışında her şey yetişiyor. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 3
milyon çiftçi var. Tarımsal hasıla bakımından Türkiye, Avrupa’da lider, dünyada 7. Sırada
Tarım ürünleri ihracatı 18.6 milyar dolar,ithalatı 18 milyar 58 milyon dolar. Nüfusun
yüzde 35’i, istihdamın yüzde 21’i tarımda. 2014 yılında 45.8 milyar lira kredi kullanan
bir sektördür tarım sektörü.
Dünya haftada bir gün tarım sayfası yayınlıyor. Gazeteler daha çok tarım haberine
yer veriyor. Tarım konusunda yayın yapan tematik kanallar var. Çok sayıda tarım dergisi
var. Tarım fuarları çok yaygın hale geldi. Dergiler fuar odaklı hazırlanıyor. Son dönemde
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MEDYA YEREL YÖNETİCİ İLE VATANDAŞ ARASINDA KÖPRÜ KURMALI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek “Yerel
Medya ve Toplum” başlıklı konuşmasında şunları söyledi:
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“Yerel medya, çok önemli. Daha demokratik bir medya olması için neler olması gerekiyor? Yerel, yapılan araştırmalarda hep en merak edilen olmuş. Çünkü insanlar yakın
çevresinde olanları çok daha fazla merak ediyor. İnsan kendi doğduğu, büyüdüğü coğrafyaya daha duyarlı oluyor. O yüzden çevrenizi haberleştirin. Yerel gazeteler, kentli
olma bilinci ile yerel politika arasında köprü kuruyor. Yerel politika çok geniş bir alan ve
hayatımızı doğrudan ilgilendiriyor. Ulaşım, güvenlik, kültür de yerel medyanın çalışma
alanları. Bu konularda vatandaş adına yerel yöneticilere soru sormalılar. Medya, onların
arasında bir diyaloğa aracı olmalılar.”

TGS BAŞKANI UĞUR GÜÇ: GAZETECİ DE İŞÇİDİR

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç “Basın Sektöründe Sendikacılık” başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi:

w

“Bir gazetenin çıkması için ekonomik zorluklar en büyük etkenlerden birisi. Habere
ulaşmak her zaman pahalı olmuştur. Özel haber yapmak pahalı olmuştur. Patronlar
ajans muhabirliğini tercih etmiştir. Ankara bürolarının kapatılması da bunun göstergelerindendir. Bugün birkaç gazete dışında işçi ve emek sayfası yapan gazete yok. Grevleri
hiçbir yerde göremiyoruz. Bu da örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden biridir.
Gazeteciler, kendilerini işçi olarak görmeyebiliyor. Halbuki patrondan maaş alıyorsan işçisindir. Gelin hep birlikte sorunlarımıza çözüm arayalım. Örgütlenelim.”

w
w

Seminerin üçüncü oturumunda TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve A Haber Şef Editörü
İhsan Yılmaz “Televizyon Haberciliği”; TGC Başkan Yardımcısı Dr. Recep Yaşar “Medyada
Nefret Söylemi”, Gazeteci, Ressam ve Sanat Tarihçisi Gürol Sözen, “Kent ve Sanat” başlıklı birer konuşma yaptı. Oturumun moderatörlüğünü TGC Ankara Temsilcisi Taylan
Erten üstlendi.

İHSAN YILMAZ: MUHABİR, YARGI İÇEREN, PEŞİN HÜKÜMLÜ SUÇLAYICI İFADELERLE SORU
SORMAMALI

TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve A Haber Şef Editörü İhsan Yılmaz “Televizyon Haberciliği” başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi:
“Türkiye’de onlarca haber kanalı var. Görüntülü haberde yerel muhabirlere çok ihtiyaç var. Yerel basın çalışanları, görüntülü haber konusunda kendisini yetiştirmelidir.
Peki muhabir nelere dikkat etmeli? Muhabir, kıyafeti başta olmak üzere görünümüne
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özen göstermeli. Televizyon haberinde görüntü en az haberin kendisi kadar önemlidir.
TV muhabiri dış tepkilere karşı hazırlıklı olmalı ve olasılıkları önceden hesaplamalı. Canlı
yayına iyi hazırlanmalı, ezber yerine belli hatırlatıcı kelimeleri not alarak, yayınını sakin
anlaşılır bir dille yapmalı. Dikkat çekici hareket ve mimiklerden kaçınmalı. Televizyon
haberciliğinde hız önemlidir. Haber ve görüntü en kısa sürede merkeze ulaştırılmalı.
Özellikle toplumsal olaylarda baskı altında sakin kalabilmeli. Bunun yanında yapılmaması gerekenler de var. Muhabir, yargı içeren, peşin hükümlü suçlayıcı ifadelerle soru
sormamalı. Şüphelileri tahrik edecek sorular da yöneltmemeli. Muhabir, olayı olduğu
gibi aktarmalı, provoke edici soru ve davranışlarıyla haberin konusu olmamalı. Muhabir
toplumsal olayları kullanırken de üslubuna dikkat etmelidir. Muhabirler, etik kurallara
uymalı ve kurgu haberden uzak durmalı.”
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TGC Başkan Yardımcısı Dr. Recep Yaşar, “Medyada Nefret Söylemi” başlıklı sunumunda Nefret Söyleminin tanımından nefret söylemini doğuran sebeplere, kadar pek
çok konuyu örneklerle açıkladı. Yaşar, şunları dile getirdi:

“Nefret söylemi; yayınlarda, taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullanmaktır. Özellikle
manşetler ve haber başlıklarında ırkçı ve ayrımcı dil kullanılmasıdır. Bu noktada gazetecilere önemli görevler düşüyor. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici
ve kışkırtan yayın yapmamalıdır. Gazeteciler, haber yaparken cinsiyet ayrımcılığına dayalı
şiddeti hiçbir biçimde meşru göstermemeli, şiddetin toplumsal düzlemdeki önemini
azaltacak sansasyonel kullanımlardan ve mizah malzemesine dönüştürme eğilimlerinden
uzak durmalıdır. Mağduru küçük düşürücü durumlarda gösteren fotoğrafların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Taciz ve tecavüz gibi cinsel suçların haberleştirilmesinde kullanılan dile özen gösterilmelidir.”

w

GÜROL SÖZEN: HABERLERİMİZİN İÇİNE MUTLAK KÜLTÜRÜ KOYMAMIZ LAZIM

w
w

Gazeteci, Ressam ve Sanat Tarihçisi Gürol Sözen, konuşmasında “Kent ve Sanat” konuları hakkında bilgi verdi. Kültürün, kentin önemini bu topraklar üzerinde yaşayan devletler, sanatçılar, aydınları anlatarak şunları söyledi:
“Yerel gazeteci olarak bakılması gereken şey, olağanüstü bir uygarlığa sahip olduğumuzu farkında mıyız? Ege’de 12 tane kent devleti kurulmuş. Peki şimdi ne yapıyoruz?
Tarihi dışlamış, görmezden gelmişiz. Resmi, şiiri, dışlıyoruz. Çocuklara hikaye anlatan
yok. Siyasetçiler şirin gözükmek istediklerinde şiir okuyorlar ama şairin ismini de yanlış
söylüyorlar. Gazeteciler bunları araştırmalı ve gazete sayfalarına taşımalıdırlar. Doğa
sevgisi yok. Bizden de geriye pet şişeler, naylonlar kalacak.”
TGC-KAS 76. Yerel Gazetecilik Semineri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı sertifika töreniyle son buldu.
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TGC-KAS 77. Yerel Gazetecilik Semineri Zonguldak’ta yapıldı

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Medyada işsizlik ağır bir sorun
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin KAS ile ortaklaşa düzenlediği 77. Yerel Gazetecilik Semineri’nin 2. gününde konuşan TGC Başkanı Olcayto, “Türkiye’de şu anda 7 bin gazetecinin işsiz. Sendikalaş örgütlenme yetersiz. Bu nedenle yeterince mücadele edilemiyor.
Meslektaşlarımızı sendikalı olmaya ve örgütlü davranmaya davet ediyoruz” dedi.
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ZONGULDAK - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ile birlikte
düzenlediği 77. Yerel Gazetecilik Semineri Zonguldak’ta tamamlandı. Dedeman
Hotel’de
düzenlenen
seminere; Zonguldak, Bartın, Düzce ve
Bolu ile ilçelerden 100’ün üzerinde gazeteci katıldı. Seminer; akademisyenleri, usta gazetecileri, yerelde çalışan meslektaşlarıyla buluşturarak, mesleki bilgilerin paylaşılabileceği platformun oluşmasını sağladı.
Seminere; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Önceki Başkan
Orhan Erinç, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel
Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı ve Ahmet Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri İhsan
Yılmaz ve Göksel Göksu, Hukuk Danışmanı avukat Gökhan Küçük, Konrad Adenauer
Stiftung (KAS) Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop’un da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

w

BAŞKAN OLCAYTO: MESLEĞİ KURALLARIYLA YAPMAZSANIZ İKTİDARIN MEMURU OLURSUNUZ

TGC Başkanı Turgay Olcayto, seminerin 2. gününde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

w
w

“ Gazetecilik; bağımsız, bağlantısız bir iştir. Halka, kamuoyuna bilgi akışı sağlamak,
doğru ve gerçek haberleri halkla paylaşmak, bir anlamda kamu görevi yapmaktır. Her
gazeteci kendinde o gazeteci niteliğini görüyorsa halkın bir temsilcisidir. Gazeteciliği kurallarına uygun yaparsanız da çok onurlu bir meslektir. Onurlu yapmazsanız iktidarın
memuru olursunuz. Gazetecileri yerel ve yaygın diye ayırmam. Nitekim, çok önemli isimler yerelden çıkmıştır. Yaygın basında gazeteciliğini kanıtlamıştır. En ön sıralarda da yer
almıştır. Rahmetli Şakir Süteri’i söyleyebilirim.
Türkiye çok zorlu bir dönemden geçiyor. Yalnız biz değil diğer kurumlar da öyle.
Zaten bir demokrasi eğer kurum ve kurallarıyla işlemiyorsa bütün kurumlarında bir çökmenin olması kaçınılmazdır. Bizde de böyle bir durum var. Basın sektöründe bu çok göze
çarpıcı bir durum. İktidarın en az on yıllık döneminde zaten var olan 12 Eylül uygulamaları giderek ağırlaştırılmış, basın üzerindeki baskı olabildiğince serbest kalmıştır. Bu baskı
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sonucunda pek çok meslektaşımız cezaevine girdi, pek çok arkadaşımız o baskının sonucunda işlerinden edilmişlerdir. Gerekçe; halkın bilgi edime hakkını elinden almaktır.
Bunun çeşitli yolları var. Yalnız iktidar baskısı değil yargı baskısı da var. TUİK rakamlarına
göre 7 bin gazetecinin işsiz olduğu biliniyor. İşsiz kalan gazeteciler arasında gerçekten
halkı aydınlatma açısından çok değerli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar ancak sosyal
medyadan kendilerini ifade etme yolunu bulmaya çalışıyorlar. İşsizlik bu sektörün ağır
bir sorunudur.

Gerçek gazetecilerle bir arada olmalıyız. Yalancı gazetecilerle, sahte gazetecilerle,
mesleği siyasi amaçlarla araçsallaştıran arkadaşlarla birlikte olmamalıyız. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1998 yılında hazırladığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi, bizim anayasamızdır. Onun maddelerini dikkatli okuyalım. Bugünlerde çok
ihtiyacımız var. ”

.tg
c.
or

SEMİNER 3. OTURUMLA DEVAM ETTİ

Seminerin ikinci gününde gazetecilikte örgütlenmeden medya siyaset ilişkisine kadar
pek çok konuya mercek tutuldu. Seminerin üçüncü oturumunda Cumhuriyet Gazetesi
Vakfı Başkanı ve Yazarı Orhan Erinç “Medya-Siyaset İlişkisi”; Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş “Gazetecilikte Örgütlenme”; TGC Genel
Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir “Medya ve Yöre Kültürü”; Gazeteci, Ressam ve
Sanat Tarihçisi Gürol Sözen “Kent, Sanat ve Medya” konuları hakkında bilgi verdi. Oturumun moderatörlüğünü Ereğli Önder Gazetesi Editörü ve Köşe Yazarı Eyüp Bektaş üstlendi.

ORHAN ERİNÇ: BUGÜNKÜ MEDYA SİYASET İLİŞKİLERİ TÜRKİYE’DE YAŞANMIŞ OLAN EN
KÖTÜ DÖNEMDİR

w

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı ve Yazarı Orhan Erinç “Medya-Siyaset İlişkisi”
başlıklı konuşmasında basın tarihinden bu konuya örnekler vererek konuşmasına başladı.
Bugün gelinen noktayla ilgili olarak ise şunları dile getirdi:

w
w

“AKP, medya patronu fabrikası gibi çalışıyor. Çeşitli katkılarla gazetelere patron atanıyor. O patronların borçları ödensin diye tirajlarına bakılmadan kamu reklamları dağıtılıyor. Böyle bir ortam içindeyiz. Medya-Siyaset ilişkilerinde en önemli bugüne özgü
uygulama, muhalefetin sesini olabildiğince kesilmesi gibi bir uygulama söz konusu.
Çoklu medyada tek sesli bir yayın uygulaması da yaşıyoruz. Gazetelere ve gazetecilere
tehditler savruluyor. Bir ilan baskısı da söz konusu. Bazı şeyleri iktidar mensupları ya da
iktidara yakın çevreler yaparsa suç olmaktan çıkıyor ama muhalif olduğu bilinen yayın
organları yaparsa ‘terör örgütü propagandası’ yapmaktan soruşturma açılıyor. Aynı yasa
maddesi mahkemelere göre değişik uygulanıyor. Ben 58 yıldır gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Demokrat Parti’nin son döneminde gazeteciliğe başladım ama medya siyaset
ilişkilerinin bu kadar bozulduğunu, medya aleyhine döndüğü bir süreç yaşamadım.”

GÖKHAN DURMUŞ: GAZETECİLER KENDİLERİNİ İŞÇİ OLARAK GÖRMÜYOR
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş “Gazetecilikte
276
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Örgütlenme” sunumunda şu konulara dikkat çekti:

g.
tr

“Türkiye’de 50 bin gazeteci var ve gazetecilerin sadece 3 bini sendikalı. Gazetecilik
sektöründe örgütlenme konusunda bilinç neredeyse sıfır. Bunun birkaç nedeni var. Gazeteciler kendini işçi olarak görmüyor. Statü olarak kendimizi daha üstte hissediyoruz.
Örneğin böyle bir emek kentinde sendikayla işli dışlı yaşanan bir yerde gazeteciler niye
sendikalı olmaz? Bunun birkaç nedeni var. İşsizlik korkusu. Türkiye’de işsizliğin en fazla
olduğu sektör yüzde 17 ile medya. Türkiye’de işsizlik ortalaması ise yüzde 11.”

AHMET ÖZDEMİR: KÜLTÜR-SANAT HABERCİLİĞİ, GAZETECİLİĞİN UZMANLIK İSTEYEN
ALANLARINDAN BİRİDİR

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir “Medya ve Yöre Kültürü” konusu
hakkında şu bilgileri verdi:

.tg
c.
or

“Bir toplumun tarihsel süreç içinde her alanda ürettiği maddi ve manevi değerlerin
bütününe kültür diyoruz. Kültürü, yaşama biçimi bilgisi olarak tanımlayabiliriz. İnsan
elinin ve aklının değdiği her şeye, kültür ürünü diyebiliriz. Gazeteci, yaşadığı toplumdaki
bireyleri bu noktada yetiştirmeye, yönlendirmeye, onları bu konuda yeni kapılar açmaya
yönelik bilgilendirici haberler yapar. Belli bir alanda uzmanlaşmak, bir süre sonra gazeteci
için inanılmaz bir kolaylık sağlar. Güvenilir, ne yaptığını bilen, bilgilerde hatalara yer vermeyen gazeteci, artık alanında aranan, danışılan güvenilir bir uzmandır. Kültür-sanat haberciliği, gazeteciliğin uzmanlık isteyen alanlarından biridir. Muhabir, kültür-sanat
alanının içinde yer almalıdır. Sürekli etkinliklere katılmalı, iyi bir okur olmalı, özellikle
kültür ve sanat gündemini yakından takip etmelidir. Sergilere, müzelere konserlere ilgi
duymalıdır. Farklı olanı görebilme yeteneği olmalıdır. Hızlı ve zeki olmalıdır. Söylenenleri
çabuk kavrayabilmelidir.”

“SUYUN KIYISINDA KÜLTÜR ve UYGARLIKLARDA İLETİŞİM

w

Gazeteci, Ressam ve Sanat Tarihçisi Gürol Sözen “Kent, Sanat ve Medya” konusunda
şunları söyledi:

w
w

“Anadolu toprakları, kültür tarihinin en uzun zaman sürecini yaşamıştır. Geçtiğimiz
yıllarda 10 bin yıllık olarak tanımlanan uygarlık serüveni araştırmalar ve yeni bulgularla
2 bin yıl daha erkene çekilmiştir. Yani, Anadolu coğrafyasının kültür tarihi 12 bin yıl önce
başlamıştır. Şiirlere, öykülere, destanlara, resmetme olgusuna konu olan Karadeniz'in
hırçın suları da, bu nedenle suyun kıyısında kurulan kentler gibi farklı özelliklerden nasibini almıştır. Yani, suyla gelen bir farklı kültür egemendir bu kentlerde. Gezdiğiniz her
yerde o bölgenin yerel dokusu hakimdir. Karadeniz’in neyini tanıyoruz? Hamsi var. Kemençesi var ve üçüncüsü de hiciv var. 21. Yüzyılda her yeni ‘yeni’ değil, her ‘eski’ de
‘eski’ değil. En büyük tehlike geçmişe bakmamak, geçmişi dışlamak ve geleceğe ve teknolojiye tapmak.”Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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11. Alman-Türk Yerel Gazetecilik Semineri İstanbul’da tamamlandı

TGC Başkanı Olcayto: Basın özgürlüğü mücadelemiz sürecek

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye Temsilciliği ile
birlikte düzenlediği “Gazetecilikte
Özeleştiri ve Yerel Gazetelerin karşılaştığı Zorluklar” başlıklı 11.
Alman –Türk yerel gazetecilik semineri tamamlandı.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye Temsilciliği ile birlikte düzenlediği “Gazetecilikte Özeleştiri ve Yerel Gazetelerin Karşılaştığı Zorluklar“ başlıklı 11. Alman-Türk Yerel Gazetecilik Seminerinin 2. gününde Türkiye’de ve
Almanya’da gazetecilerin karşılaştığı güçlüklere dikkat çekilerek çözüm yollarına mercek tutuldu.

Seminerde; Türkiye ve Almanya’da gazetecilerin karşılaştığı zorluklardan yasal haklarına, basın özgürlüğünden mesleğin geleceğine kadar birbirinden önemli konular ele alındı.

w

Cağaloğlu’nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Burhan Felek Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen seminer kapsamında 5 panel düzenlendi. 2 gün süren seminere;
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel
Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye Temsilcisi
Dr. Colin Dürkop, Konrad Adenauer Stiftung Gazetecileri Destekleme Birimi Başkanı Dr.
Marcus Nicolini’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

w
w

Seminerin kapanış ve konferans değerlendirmesini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Turgay Olcayto, Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi (KAS)
Dr. Colin Dürkop, Konrad Adenauer Stiftung Gazetecileri Destekleme Birimi Başkanı Dr.
Marcus Nicolini yaptı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Turgay Olcayto, kapanış değerlendirmesinde şunları söyledi:
“11. Alman –Türk Semineri’nde meslektaşlarımızın bilgilerinin paylaşıldığı güzel bir
platform oluştu. Gazetecilerin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışırken yaşadıkları sorunlar ele alındı. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin
kaldırılması için neler yapılması gerektiği konuşuldu. Adaletin olmadığı, hukukun yerleşmediği, hukukun ortadan kalktığı günlerde basın özgürlüğünden söz etmenin imkanı yok.
1 Kasım seçimleri ne getirir bilemiyoruz. Ama ne getirirse getirsin Türkiye’de halkın haber
alma kanallarını, doğruları öğrenme kanalarını açık tutma yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz.”
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DR. COLIN DURKOP: UMUDUMUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEMELİYİZ
Konrad Adenauer Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi (KAS) Dr. Colin Dürkop, 11.
Alman –Türk Yerel Gazetecilik Semineri katılımcılarına desteklerinden dolayı teşekkür
ederek sözlerine başladı. Türkiye’de basının içinde bulunduğu durumu değerlendiren
Dürkop, şöyle dedi:

g.
tr

“Her zaman umutlu olmalıyız. Geleceğe umutla bakmalıyız. Türkiye önümüzdeki
günlerde seçime gidecek. Bundan sonra yapacağımız seminerlerimizin daha iyi atmosferlerde olacağını düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.”

DR. MARCUS NICOLINI: GAZETECİLER YENİLİKLERE AÇIK OLMALI

.tg
c.
or

Konrad Adenauer Stiftung Gazetecileri Destekleme Birimi Başkanı Dr. Marcus Nicolini “Üniversite Eğitimine Paralel Gazetecilik Eğitimi” isimli sunumunda şu konulara
dikkat çekti:

“Dünyanın her yerinde gazetecilik okulları bulunuyor. Genelde tam zamanlı eğitimler
veriliyor. Bunlar gençleri eğitmek konusunda kararlı olan kurumlar. Sarı basın kartı almak
için sınavdan geçmeniz gerekmiyor. Gazeteciliğin prestiji Almanya’da çok yüksek değildir. Ama yazı işlerinde görev alabilmek için eğitim gerekiyor. Gazetecilerin kendilerini
çok iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Meslekleri gereği eksiklerini tamamlamaları, öğrenmeye,
yeniliklere açık olmaları gerekiyor.”

“ALMANYA’DAKİ TÜRK İMGESİ VE TÜRKİYE’DEKİ ALMAN İMGESİ”

Seminer, Almanya’daki Türk İmgesi ve Türkiye’deki Alman İmgesi” başlıklı 3. panelle
devam etti. Bu oturumda Bonn-Rhein-Sieg Yüksekokulu Eski Öğretim Görevlisi Prof.
Giso Deussen “Medyadaki Tahminler ve Önyargılar” başlıklı konuşma yaptı.

w

Oturumda Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü
(HÜGO) Prof. Dr. Murat Erdoğan, Serbest Gazeteci Ayşegül Acevit, Serbest Gazeteci
/JONA Bursiyeri Mathias Bırsens bilgilerini paylaştı. Panelin oturum başkanlığını serbest
gazeteci Baha Güngör yaptı.

w
w

GISO DEUSSEN: TÜRKİYE İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ALMAN MEDYASINA DA YANSIMAKTA

Eski Öğretim Görevlisi Prof. Giso Deussen, “Medyadaki Tahminler ve Önyargılar”
başlıklı konuşmasında şöyle dedi:
“Almanlar Türkiye’yi bir seyahat ülkesi olarak seviyorlar. AB’ye girmesi konusunda
değişik görüşler var. Almanların Türkiye imgesiyle ilgili araştırma Alman medyasında da
yansıtılmaktadır. Yerel gazeteciler, Almanya’daki Türkiye imgesinin daha olumlu olması
konusunda katkı yapabilirler. Yapılan bir çalışmada büyük gazeteler taranıp, Türkiye ile
ilgili makaleler incelenmiştir. Türkiye’nin genel durumu, insan hakları, terörle ilgili haberler var. Almanya’da 2 milyon Türk yaşıyor. Ama bu konuyla ilgili haber çok az. Habercilikte iş resmi görüşe teslim edilmiştir. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 149.
sırada. AB komisyonu basın özgürlüğünün Türkiye’de endişe verici olduğunu belirtmiştir."
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MURAT ERDOĞAN: TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI ALMANYA
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü (HÜGO) Prof.
Dr. Murat Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye Kamuoyunda Almanya Algısı Araştırması
hakkında bilgi verdi:

g.
tr

“Araştırmada, Avrupa’daki yerleşik Türk yerel medyasının özellikleri, sorunları ve beklentilerini bilimsel bir gözlem ve inceleme ile tespit etmeyi, analizini ve buradan hareketle
de bazı önerileri ortaya koymayı amaçladık. Avrupa’da Yerleşik Türk Yerel Medyası’nın
(ATYM) haber yapma aşamasında en ciddi sorunlarının kuruluşun finansal yetersizliği ve
kalifiye eleman eksikliği olduğu ifade ediliyor. Yayın yaptığımız ülkede habercilik bakımından sorunumuz yok” diyen kuruluşların oranı sadece yüzde 2’dir. ATYM’nin sorun olarak ayrımcılık, yabancı karşıtlığı/düşmanlığı ve İslamafobi’den de söz ettiği
gözlenmektedir.”

.tg
c.
or

AYŞEGÜL ACEVİT: TÜRKLERLE İLGİLİ OLUMLU YÖNLERDE DE HABER YAPMALIYIZ

Almanya’da serbest gazeteci olarak çalışan Ayşegül Acevit, şunları dile getirdi:
“Gazetelerde sık sık ‘Türk eşini öldürdü, namus cinayeti işlendi’ şeklinde işleniyor.
Olayın başlığında Türkler diyor. Başarı hikayesi olduğu zaman ise Türk kelimesi geçmiyor.
Türklerle ilgili olumlu haberler de yapmak gerekiyor. Türklerle Almanların buluştuğu noktaları daha görünür hale getirmek ve köprü kurmak gerekiyor.”

MATHIAS BIRSENS: TÜRK-ALMAN PORTALLAR VAR

Almanya’da serbest gazeteci olarak çalışan Mathias Birsens ise deneyimlerini şöyle
paylaştı:

w

“İstanbul’da Mayıs-Haziran aylarında staj yapmaya geldim. Bunu bana özellikle Türkiye ile ilgilenen kişiler önerdiler. Kendi bölgemdeki Türkiye imajı, negatifti. Olumsuz bir
şey olduğunda bunu Türkler yapmıştır deniyor. İyi bir şey olunca da Almanlar yapmıştır
deniliyor.”

w
w

4. panelde “Geleceğe Hazırlık-Yeni Nesil Gazetecileri Eğitmek” konusu ele alındı. Konrad Adenauer Stiftung Gazetecileri Destekleme Birimi Başkanı Dr. Marcus Nicolini “Üniversite Eğitimine Paralel Gazetecilik Eğitimi”; Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sağnak “Üniversitelerde Gazetecilik Eğitimi”;
Katolik Haber Ajansı’ndan KerstinBücker “Günlük Gazetelerde Staj”, Türkiye Gazeteciler
Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli “Türkiye’de Yeni Nesil Gazeteciler”, ChristianJakubetz ise genel sunum yaptı. Oturum başkanlığını GermanPressAgency’den Jan Kuhlmann yaptı.

CHRISTIAN JAKUBETZ: GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ TEKNOLOJİYLE GELİŞİYOR
Christian Jakubetz, yaptığı genel sunumda şunları dile getirdi:

“Yazım ve donanım konularına da bakmamız lazım. Almanya’da 14 -19 yaşında akıllı
telefon kullananların oranı yüzde 80. Akıllı telefon kullanan gençlere daha fazla ulaşmamız
gerekecek. Gazetecilik kendi durumunu da değiştiriyor. Teknolojiyle birlikte gelişen bir ga280
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zetecilik devrede. Dijitalleşme aynı zamanda bireyselleşmenin de bir yolu Stüdyoyu cebimde taşıyorum. Gelecekteki kullanıcılarımız bu medya üzerinden bilgiyi alacaklar. Gerçek zamanlı olarak yayınları da yapılacak.”

MEHMET SAĞNAK: İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI SEKTÖRDE TERCİH EDİLMİYOR

g.
tr

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet
Sağnak “Üniversitelerde Gazetecilik Eğitimi” başlıklı konuşmasında Türkiye’deki iletişim
fakülteleri sayısının fazlalığına buna rağmen istihdam oranının azlığına dikkat çekti. Sağnak, şunları söyledi:

.tg
c.
or

“İletişim fakültelerinden talebin çok üzerinde kişi mezun oluyor. İstanbul İletişim Fakültesi eski dekanı, mezunlarının ancak yüzde 7’sinin iş bulabildiğini söylemişti. Sektörde
iletişim fakültesi mezunlarından daha çok başka bölümlerden ve Boğaziçi gibi üniversitelerin mezunları tercih ediliyor. Bir diğer sorun ise sektör iletişim fakülteleriyle işbirliği yapmıyor. Gazetecilik, iletişim fakültelerinde okuyanların öğrenebildikleri değil, öğrendikten
sonra da mücadele edeceği bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenciler peki ne yapıyor?
Hiçbiri haber takip etmiyor.”

MUSTAFA KULELİ: TEKNOLOJİ GAZETECİLİĞİ ÖLDÜRMÜYOR

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli “Türkiye’de Yeni Nesil
Gazeteciler” başlıklı sunumunda şu konulara dikkat çekti:
“Haberciliğin biçimi değişti. Gazetecilerin yeni medyayı çok iyi öğrenmesi bu alanda
kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bizde Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak TGS Akademi’yi
kurduk. Meslektaşlarımıza bu alanda eğitim veriyoruz.”

GAZETECİLİĞİN ZORLUKLARI

w
w

w

Seminerin 2. gününde “Gazetecilik Mesleğindeki Zorluklar, Yasal Haklar. Gazetecilik
Çalışmalarının Dijital Ortamda Korunması” başlıklı 5. panelle sürdü. Bu oturumda TGC
Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Türkiye’de Yerel Basının Bugünü ve Geleceği”; Kuzey Ren
Vestfalya Gazete Yayıncıları Derneği Hukuk Danışmanı Carsten Dıcks “Almanya’daki Gazetelerin Yasal Dayanağı”; Basın Enstitüsü Derneği Başkanı IPI Türkiye Temsilcisi Kadri
Gürsel “Türkiye’de Gazetecilerin Mesleğinde Yaşadığı Zorluklar”; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük “Türkiye’deki Gazetelerin Yasal Dayanağı”
başlıklı birer konuşma yaptılar. Gazeteci Koçu, Dr. Manfred Redelfs “Almanya: Bilgi Özgürlüğü Yasası”; İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Aslı Tunç “Türkiye: Bilgi Özgürlüğü Yasası”; Marcus Lındemann “Almanya’ da Araştırma Yöntemleri”,
Cumhuriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Güray Öz “Türkiye’de Araştırma Yöntemleri” konuları hakkında bilgi verdiler. Panelin oturum başkanlığını Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi
Belma Akçura üstlendi.

GÜNEŞ: YEREL BASINDA İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMASINA
OLANAK SUNULMALI
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Türkiye’de Yerel Basının Bugünü ve Geleceği” baş281
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lıklı konuşmasında şunları söyledi:

g.
tr

“Yerel medyada meslektaşlarımızın, baskı, dağıtım, yeterli personel eksikliği var, mali
sorunları var. Yaptıkları haberler nedeniyle yerel otoritenin baskısına maruz kalıyorlar.
Yerel otoriteler artık basın toplantısı yapmıyor. Basın bülteni gönderiyor. Kimse gazetecilerin soru soracağı ortamı yaratmak istemiyor. İletişim fakültesi mezunları yaygında da
yerelde de yeterince istihdam edilemiyor. Nitelikli haberciler, gazetecilik yapma şansına
da sahip değiller. Yılda bin gazeteci işsiz kalıyor. TUİK verilerine göre 7 bin konusunda
uzman gazeteci işsiz. Son 7 yıl içinde iktidarın baskısıyla gazetecilik ajans haberciliğine
mahkum edilmiş durumda. Eğer seçimde koalisyon kurulamaz ise gazetecilik açısından
da bizi pozitif günler beklemiyor.”

DICKS: TÜM KURUMLAR BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE KORUNMAKTADIR.

.tg
c.
or

Kuzey Ren Vestfalya Gazete Yayıncıları Derneği Hukuk Danışmanı Carsten Dıcks “Almanya’daki Gazetelerin Yasal Dayanağı” başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

w

“Basın özgürlüğü, demokratik bir hukukun temelidir. Devlet, basını koruma yükümlülüğüne sahiptir. Basını koruma özgürlüğünden dolayı gazeteciliğe erişimin serbest olması
gerekmektedir. Mesleki eğitimin erişime açık olması gerekiyor. Gazetecilikte tekelin önüne
geçilmesi de sağlanmaktadır. Basının finansla desteklenmemesi gerekir. Aynı zamanda
ciddi basın korunduğu gibi ilanlar da korunmaktadır. Renkli basın dediğimiz yayın evleri
de korunmaktadır. Basına dahil olan tüm kurumlar basın özgürlüğü ile korunmaktadır. Bilginin yayınlanması ve dağıtılması da basın özgürlüğü çerçevesinde ele alınmaktadır. Araştırmacı gazeteciler de istedikleri bilgilere ulaşabilmekte, devletten alabilmede özgürdür.
Devletin basın yasaları çerçevesinde bilgi verme yükümlülüğü vardır. Bu önemli bir haktır.
Devlet, kamu çıkarlarının ağır basması durumunda bilgi vermeyi reddederse de gazeteciler
o zaman dava açabilirler. Kişinin onuru ihlal edildiği zaman sınırlandırır. Ayrıca basının çalışmalarını düzenleyen basın ahlak kuralları vardır.”

KADRİ GÜRSEL: TÜRKİYE’DE GAZETECİLİK CAN ÇEKİŞEN BİR MESLEK

w
w

Basın Enstitüsü Derneği Başkanı IPI Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel “Türkiye’de Gazetecilerin Mesleğinde Yaşadığı Zorluklar” başlıklı konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi:
“Cezasızlık kültürünü arttıran bir siyasi iktidar var. Cumhurbaşkanına hakaret davaları
hızla artıyor. Ekim ayında hemen her gün hakaretten dolayı bir soruşturma açılıyor.
AİHM’in verilerine göre geçen kıştan bu yana 236 hakaret soruşturması, 80 dava açıldı.
Sansür, oto sansür, akreditasyonla karşılaşıyoruz. İktidar, muhalif olarak nitelendirdiği
yayın organlarının miting, basın toplantısına katılmasına izin vermiyor. Türkiye’de gazetecilik can çekişen bir meslek.”

GÖKHAN KÜÇÜK: YABANCI BİR ÜLKEDE BASILMIŞ ESER TÜRKİYE’YE GETİRİLEBİLİR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük “Türkiye’deki
Gazetelerin Yasal Dayanağı” başlıklı sunumunda şu konulara dikkat çekti:
“Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile
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g.
tr

ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Gazete Basın Kanununa göre dönemsel yayındır. Gazete
dergi çıkarmak için izin sistemi veya mali teminat şartı hukukumuzda aranmaz. Yetkili
Makama belirli bilgileri içeren beyanname verilmesi yeterlidir. Türkiye’de yabancılar, karşılıklılık koşulunun gerçekleşmesi üzerine süreli yayın çıkarabilirler. Yabancı bir ülkede basılmış süreli ve süresiz yayınların Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili bir sınırlama
bulunmamaktadır.””

ASLI TUNÇ: TÜRKİYE’DE 10 MİLYONA YAKIN BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU VAR

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Aslı Tunç “Türkiye: Bilgi Özgürlüğü Yasası” başlıklı konuşmasında şunları anlattı:

.tg
c.
or

“Bilgi Edinme Hakkı, 12 Eylül Referandumu ile 2010 yılında hak olarak Anayasa’da yer
aldı. Bu süreçte Türkiye’de 10 milyona yakın bilgi edinme başvuru yaptı. 2008’den beri
her sene 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Resmi rakamlara göre başvuruların yüzde
87’sine olumlu cevap verildi. Reddedilen bölüm 700 bin civarında başvuruya denk geliyor.
Ve bu retler için herhangi bir gerekçe verilmiyor.”

GÜRAY ÖZ: SOSYAL MEDYADA TROLLER SAVAŞ ORTAMI YARATIYOR

Cumhuriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Güray Öz “Türkiye’de Araştırma Yöntemleri”
başlıklı sunumunda şunları dile getirdi:
“Türkiye’de bu iş kolaydır. Çünkü araştırma yapamazsınız. Araştırma yapabilmek için
sosyal medyaya, açık kaynaklara ulaşırsınız, kamu kaynaklarını zorlarsınız. Devletin değişik
organlarına yasama, yargı, yürütme ile ilgili bürokrasiye başvurursunuz. Bunlardan sağlıklı
bilgi edinmeniz mümkün değildir. Nereden bilgi ediniyoruz? Birbiriyle çatışan, kavga eden
kamu kurumlarının sızdırdıklarından ibaret. Bizim düşünme hakkımızın neredeyse elimizden alınması dehşet vericidir. Size gerçekleşmiş olayla ilgili eleştiri yapma imkanı bile tanınmıyor.”

w

MARCUS LINDEMANN: GENÇ GAZETECİLERİN BİLGİ EDİNMESİ ÖNEMLİ

w
w

Marcus Lındemann “Almanya’ da Araştırma Yöntemleri” başlıklı sunumunda şu noktalara dikkat çekti:
“Günümüzde doğru bilgi edinmek, doğru bilgi vermek çok önemli. Genç gazeteciler,
deneyim elde edene kadar çok zaman geçiyor. KAS Destek programları gençlerin imdadına
yetişiyor. Bilgi edinme hakkı kullanma hakkı, yasalarla düzenlenmiş olmasına rağmen piyasada bir boşluk var. Bu hak sayesinde; çok büyük haberleri bile elde edebildiler. Dijital
boyuta baktığınızda dijital de bilgi sağlayanların korunması, koruma altında olması öngörülmektedir.
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15.11.2015

TGC-KAS 78. Yerel Gazetecilik Semineri Amasya’da tamamlandı

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Gazeteciler her şeyi sorgulamalı

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung ile ortaklaşa düzenlediği
78.’si Yerel Gazetecilik Semineri Amasya’da tamamlandı. Üç oturumda gerçekleştirilen
seminere; Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya il ve ilçelerinden gazeteciler katıldı. Seminer sertifika töreniyle bitti.

AMASYA– Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adenauer Stiftung’un
(KAS) ortaklaşa düzenlediği 78. Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri;
Amasya’da tamamlandı. Seminerin kapanış değerlendirmesini yapan Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

w
w

w

“Sorunsuz günümüz geçmiyor. Hükümetin hoşuna gitmeyen yayın yapan medya kuruluşlarının yayınları bir bir engelleniyor. Son olarak Samanyolu Grubu'nun yayınları uydudan çıkarıldı. Çok seslilikten tek sesliliğe giden bir toplum yaratmanın adımları bunlar.
Türkiye demokrasiyi benimsemeden, basın özgürlüğüne ulaşmamız mümkün değil. Gazeteci arkadaşlarımızdan her şeyi mutlaka irdelemelerini ve sorgulamalarını istiyorum.
Televizyonda her yayınlanana inanmamak gerekiyor. Sorgulayarak gerçeğe ulaşmamız,
halkın haber alma ve gerçekleri öğrenmesi için büyük önem taşıyor.”
Seminer üçüncü oturumunda gazeteci –yazar Ragıp Duran “Gazetecilikte Objektif
Olmak Mümkün mü?”; A Haber Şef Editörü İhsan Yılmaz “Televizyon Haberciliği”; Gazeteci, Ressam ve Sanat Tarihçisi Gürol Sözen “Kent, Sanat ve Medya”; Hürriyet Seyahat
Eki Yayın Yönetmeni Serkan Ocak “Çevre Haberciliği” konuları hakkında bilgi verdi. Oturumun moderatörlüğünü TGC Cumhuriyet Gazetesi Amasya Temsilcisi Mehmet Menekşe yaptı.

RAGIP DURAN: GAZETECİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE BARIŞTA TARAFTIR
Gazeteci-yazar Ragıp Duran “Gazetecilikte Objektif Olmak Mümkün mü?” konu284
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sunda düşüncelerini açıklayan Duran, şunları söyledi:

g.
tr

“Gazeteci, barış, düşünce, ifade, basın özgürlüğü, demokrasi, özgürlük, barış, hayat
gibi konularda taraftır. Gazetecilik, temas ve mesafe mesleğidir. Bir muhabir, hem fiziki,
hem de manevi olarak bir haberi izlerken nerede durması gerektiğini bilmelidir. Bizim
işimiz gerçeklerin peşinden koşmaktır. Mümkün olduğu kadar gerçeklere yaklaşmak için
uğraşırız.”

İHSAN YILMAZ: TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE KURGU HABERDEN UZAK DURULMALI

TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve A Haber Şef Editörü İhsan Yılmaz “Televizyon Haberciliği” konulu konuşmasında örneklerle televizyon haberciliğinin nasıl yapıldığı hakkında
bilgi verdi. Yılmaz, gazetecilere ise şu önerilerde bulundu:

.tg
c.
or

“Yerel basın çalışanları, görüntülü haber konusunda kendisini yetiştirmelidir. Peki
muhabir nelere dikkat etmeli? Muhabir, kıyafeti başta olmak üzere görünümüne özen
göstermeli. Televizyon haberinde görüntü en az haberin kendisi kadar önemlidir. TV
muhabiri dış tepkilere karşı hazırlıklı olmalı ve olasılıkları önceden hesaplamalı. Canlı
yayına iyi hazırlanmalı, ezber yerine belli hatırlatıcı kelimeleri not alarak, yayınını sakin
anlaşılır bir dille yapmalı. Dikkat çekici hareket ve mimiklerden kaçınmalı. Televizyon
haberciliğinde hız önemlidir.”

SERKAN OCAK: MESLEKTE UZMANLAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ

Hürriyet Seyahat Eki Yayın Yönetmeni Serkan Ocak “Çevre Haberciliği” konuları hakkında bilgi verdi. Türkiye’de ve Dünya’daki çevre ile ilgili yaşanan sorunları anlatan Ocak,
iklim değişikliği ile ilgili de şu noktalara dikkat çekti:

w

“Yaklaşık 10 yıl boyunca çevre haberciliği yaptım. Meslekte uzmanlaşmak çok
önemli. Çevre haberciliği de bu alanlardan biri. Son yıllarda Türkiye’de hastalık gibi kömürlü termik santraller yayılıyor. Bu santraller, iklim değişikliğine neden insan sağlığı
ve ekosistem üzerine kara bulut gibi çöktü. Enerjideki tüm yatırımımız kömüre dayalı.
Bundan bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. Yayınlanan raporlarda Türkiye’de 3 bin kişinin kömürlü termik santral nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.”

w
w

GÜROL SÖZEN: AMASYA SUYLA GELEN BİR KÜLTÜRÜN KENTİDİR

Gazeteci, Ressam ve Sanat Tarihçisi Gürol Sözen “Kent, Sanat ve Medya”; başlıklı
konuşmasında şöyle dedi:
“Anadolu toprağının birbirinden farklı coğrafi konumu, kuşkusuz yaşama biçiminin
en etkin öğesi olarak farklı kimlikleri oluşturuyor. Her uygarlığın değişmez kuralıdır bu.
Yaşadığın toprakların özelliğine göre o yöre insanı biçim alır: Beslenmesinden türküsüne,
ürettiği günlük eşyalardan kurduğu kentlere, evlere kadar değişir bu. Hele işin içine Karadeniz gibi çok farklı bir denize açılan kara parçasından akıp gelen Yeşilırmak suyu da
varsa. İşte Amasya, bu nedenle 7 bin yılda beri konup göçen uygarlıklara kaynaklık etmiştir. O dönemler de “Amasid” adı ile anılan ve Hititler’den Osmanlı’ya ve Kurtuluş
Savaşı’na kadar uzanıp gelen tarihsel bu yapı, aslında kültürünü suya borçludur.”
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15.12.2015

TGC-KAS 79. Yerel Gazetecilik Semineri İstanbul’da yapıldı

Başkan Olcayto: Cezaevi ve adliye gazetecilerin ikinci adresi oldu

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerlerinin 79’uncusu 12 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Olcayto, “Gazeteciliğin bugünkü tablosu çok
kötü. Her gün adliyelerden gazetecilerle ilgili tutuklama kararı çıkıyor. Gazetecilerin
ikinci adresi adliyeler ve cezaevleri oldu. Şu anda başta Can Dündar, Erdem Gül olmak
üzere 31 gazeteci meslektaşımız cezaevinde” dedi.

w

İSTANBUL -Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
Türkiye Temsilciliği ile birlikte düzenlediği yerel gazetecilik seminerleri devam ediyor.
79. Yerel Gazetecilik Semineri, 12 Aralık 2015 Cumartesi günü Taksim’de bulunan Nippon Otel’de gerçekleştirildi.

w
w

Seminere; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bursa Temsilcisi Ali Kenan Sertalp, Batman Temsilcisi Arif Arslan, Zonguldak Temsilcisi Atilla Öksüz, Samsun Temsilcisi Cemil Ciğerim,
Siirt Temsilcisi Cumhur Kılıççıoğlu, Muş Temsilcisi Emrullah Özbey, Ordu Temsilcisi Erdoğan Erişen, Van Temsilcisi Feyat Erdemir, Bolu Temsilcisi Hüseyin Aykan, Trabzon
Temsilcisi Hikmet Aksoy, Afyon Temsilcisi Nadir Güzbey, Balıkesir Temsilcisi Önder Balıkçı, Kırşehir Temsilcisi Sait Yanık, Kahramanmaraş Temsilcisi Sırrı Berk Arslan, Yalova
Temsilcisi Süheyla Gözdereliler, Ankara Temsilcisi Taylan Erten, TGC Hukuk Temsilcisi
Gökhan Küçük, Milliyet Gazetesi Okur Te msilcisi Belma Akçura, Radikal Gazetesi Yazarı
Altan Öymen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: HALKTAN GİZLENEN PEK ÇOK ŞEY VAR
Seminer; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Turgay Olcayto'nun açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Olcayto, şunları dile getirdi:
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.tg
c.
or

g.
tr

“TGC'nin kurucu başkanı Sedat Simavi'yi 62.ölüm yıldönümünde özlemle anıyoruz.
Kurucumuz Sedat Simavi gazeteci, dergici, karikatürist niteliklerinin yanı sıra her durumda haksızlıklarla, hukuksuzluklarla mücadele eden bir demokrasi aşığıydı. Bizlere
miras bıraktığı 'genç gazetecilere öğüdünü' günümüzde anımsamamak mümkün mü?
Şöyle der usta: ‘Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan
kır, sakın satma.’ Gazeteciliğin bugünkü tablosu çok kötü. Halktan gizlenen pek çok şey
var. Gazetecilerin ikinci adresi oldu adliyeler ve cezaevleri. Şu anda başta Can Dündar,
Erdem Gül olmak üzere 31 gazeteci meslektaşımız cezaevinde. Her gün adliyelerden gazetecilerle ilgili tutuklama kararı çıkıyor. Birgün Gazetesi’nden 3 gazeteciye 11 ay hapis
cezası verildi. Neden bu hapis cezası verildi? Attıkları manşetlerden, Cumhurbaşkanı’na
hakaretten ceza alıyorlar. Yargıtay’ca bu onaylanırsa arkadaşları içeride ziyaret etmek
zorunda kalacağız. Türkiye’de gazetecilik yaptırmak istemiyorlar. Bir kısım arkadaşlar
devlet güdümünde yeni oluşumlar kotarmaya çalışıyorlar.

TEK TİP GAZETECİ YARATMAK İSTİYORLAR

Gazetecilik artık yazılanı değil, yazılmayanı araştırmaya doğru gidiyor. Bazen yanlı
dediğimiz gazetelere baktığımızda manşetlerin bile aynı olduğunu görüyorsunuz. Çok
sesli toplumdan, tek sesli topluma çevirmek istiyorlar. Tek tip gazeteci yaratmak istiyorlar. Bütün bunlar içinde elimizden geldiğince dik durmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi
sonuna kadar sürdüreceğiz. Sorunlarınız bizim de sorunlarımız. Elimizden geldiğince her
türü sorunlarınızda yanınızda olacağız. İktidar Türkiye’de eski Türk Basın Birliği gibi gazetecilerin örgütlenmesinin odaya dönüşmesini istiyor. Gazeteciler Konfederasyonu da
bunu destekliyor. Odaya üye olmayan kişiler gazeteci olamayacak. Tek tip gazeteci yaratmanın bir yöntemi olacak. Ama biz bunlara karşı çıkmayı sürdüreceğiz”
Başkan Olcayto’nun konuşmasından sonra düzenlenen oturumda konusunda uzman
konuşmacılar söz aldı.

w

ALTAN ÖYMEN: GAZETECİLER, SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

w
w

Moderatörlüğünü TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun üstlendiği oturumda Radikal
Gazetesi Yazarı Altan Öymen “Geçmişi bilmek, geleceği anlamak” başlıklı konuşmasında
şunları dile getirdi:
“Gazetecilik, sıkıntılı bir meslek. İyi tarafları da var. İyi taraflarını hatırlayarak teselli
bulmak lazım. 12 Aralık, benim gazeteciliğe başlamamanın yıl dönümü. Mesleğe 12 Aralık 1950 yılında Ankara’da çıkan Ulus Gazetesi’nde başladım. Hükümet merkezi olduğu
Ankara gazeteleri, siyaset açısından önemli sayılıyordu. Demokrat Parti’nin çıkardığı kanunlardan biri Basın Kanunu idi. Basına dava açılabiliyordu. Ama karar kesinleşmeden
gazeteciler tutuklanmıyordu. Bir gazeteciyi durup dururken yakalayıp tutuklamak söz
konusu değildi. 1961 Anayasası’ndan sonra basın rahatladı. 1980’e yaklaşıldığında insanları kısa yoldan öldürmeye başladılar. Özellikle 70’lerin ortalarından itibaren gazeteciler öldürüldü. 1 Şubat 1979’ta Abdi İpekçi, öldürüldü. 80 senesinde askeri müdahale
olduktan sonra yeniden demokrasiye dönüş yaşandı. 90’larda cinayetler eksik olmadı.
Bugüne baktığımızda, ise basının yıpratıldığını, gazetecilerin çok çeşitli yollarla sindiril287

YEREL MEDYA SEMINERLERI 2015_Layout 1 4/10/16 11:35 PM Page 27

meye çalışıldığını görüyoruz. Biz geçmişte böyle bir dönemi yaşamadık.”

SİBEL GÜNEŞ: 2015 YILI BASIN İÇİN ‘ZORLU’ GEÇTİ
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Gazetecilikte Dayanışma” başlıklı konuşmasında
2015 yılında basında yaşanan ihlallere mercek tuttu. Güneş, şunları dile getirdi:
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“TUİK rakamlarına göre 7 bin gazeteci işsiz. Aralarında yabancı gazetecilerin de olduğu 100’e yakın gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciliğe bakış, bir memurluğa bakış gibi.
Devlet sırrını açıkladığı için gazetecilere dava açılabiliyor. Gazetecilere özellikle “Cumhurbaşkanına hakaret terör propagandası yapmak, gizliliği ihlal ve yargıyı etkilemeye
teşebbüs, kin ve düşmanlığa tahrikten davalar açıldı. TGC ve TGS Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için dava açtı. TGC ve TGS Basın Kartları Komisyonu’ndan çekildi. Artık
Basın Kartı Komisyonu’nun kime kart verdiğini, kime kart vermediğini şeffaf olarak görmek mümkün değil. Komisyonda halen yer alan gazetecilik örgütleri de şeffaf bir biçimde isim listesini açıklayamıyor.”

BELMA AKÇURA:GAZETECİNİN İTİBARI ELİNDEN ALINIYOR

Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura “Gazetecinin kimliği” başlıklı konuşmasında şöyle dedi:
“Türkiye’de gazetecilik hiç kolay değil. Gazetecinin itibarı elinden alınıyor. Gazetelerde yayınlanmayan haberler üzerinden belki de bugün gazetecilik yapıyoruz. Gazeteci
kimliği demek iyi bir ajanda sahibi olmaktır. Soruları kime nasıl, ne zaman, nasıl ne şekilde soracağınızı bilmenizdir. Vicdanlı olmak, insanlık onurunu koruyan habercilik peşinde koşmak son derece değerlidir.”
TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük ise AB Komisyonu 2015 Türkiye İlerleme Raporu’ndaki şu bilgilere dikkat çekti:

w
w

w

“Türk Ceza Kanunu (TCK) Md. 299 'a göre ‘Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ deniliyor. TCK’nın 125. Maddesi ise
hakaretle ilgili suç tipini düzenliyor. Aynı kanunun 125. Maddesi ise Cumhurbaşkanı dışında kalan kişilerle ilgili hakaret suçunu düzenliyor. Bildiğiniz gibi Anayasa’nın 90. maddesine göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler kanun
hükmündedirler. İç hukuk normu ile bu sözleşme normlarının çatışması halinde Uluslararası sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Anayasa Mahkememiz ise bunun zımni ilga
kuralı olduğunu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşme hükümleriyle çatışan kanun
hükümlerinin uygulanma kabiliyetini ortadan kaldırdığını ve hukukumuzda uygulanamayacağını beyan etmektedir. Peki bu koşullarda Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu zımnen ilga edilmiş sayılabilir mi ? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çeşitli kararlarında
ifade özgürlüğü karşısında Devlet Başkanının ayrıcalıklı statüsünün kabul görmeyeceğini,
suç alanında özel bir yasa ile arttırılan korumanın ilkesel olarak AİHS’in ruhuna aykırı olduğunu ifade etmiş, devlet başkanının ayrı bir hukuksal korumaya gerek olmadığını
beyan etmiştir.”
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19 Mart 2016

TGC-KAS 80. Yerel Gazetecilik Semineri Antalya’da tamamlandı

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Gazeteciler birbirlerini hedef göstermemeli
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tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad AdenauerStiftung Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği 80. Yerel Gazetecilik Semineri Antalya’da tamamlandı. Başkan Olcayto, yaptığı
kapanış değerlendirmesinde, “Demokrasi farklı görüşlere tahammül rejimidir. Bunu gazeteciler de benimsemelidir. Birbirlerini ihbar etmemelidir” diye konuştu.
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ANTALYA- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad AdenauerStiftung Temsilciliği’nin (KAS) ortaklaşa düzenlediği 80. Yerel Gazetecilik ve Meslek İçi Eğitim Semineri;
Antalya’da tamamlandı. 4 oturumda gerçekleştirilen seminere; Antalya başta olmak
üzere Burdur, Isparta, Karaman, Konya ve Muğla’dan çok sayıda gazeteci katıldı. Seminer
sertifika töreni ve toplu tören ile bitti.

BAŞKAN OLCAYTO: GAZETECİLİK EN ONURLU MESLEKTİR

Seminerin kapanış değerlendirmesini yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:
“Gazetecilik, irdeleyen, sorgulayan insanların mesleğidir. Gazeteciler olarak mesleğimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bağımsız, bağlantısız
bir meslek örgütüdür. Gazetecilik bugün yalnız Türkiye’de değil dünyanın her yerinde en
zor yapılan ama en onurlu meslektir. Sadece interneti bile tıklasanız dünyanın çeşitli bölgelerinde son 3-5 yıl içinde ne kadar gazetecinin öldürüldüğünü, yaralandığını görürsünüz.

w
w

w

Türkiye zor koşullardan geçiyor. Türkiye’de de büyük bir baskı var. Türkiye’de demokratik bir anlayışla düşünürsek bu zor koşullarda gazeteci olarak birbirimize tahammül etmemiz gerekiyor. Gazetecilerin hangi yayın organında çalışırsa çalışsın, hangi gruptan
olursa olsun birbirine saygılı olması gerekiyor. Demokrasiler, tahammül rejimleridir. Birbirimizi ihbar etmemeliyiz. Hedef göstermemeliyiz. Birbirimizin aleyhine haber yapmamalıyız.
Biz cemiyet olarak; kadın konusunu çok önemsiyoruz. Kadın gazeteciler, ne kadar donanımlı olurlarsa olsunlar yayın yönetmeni gibi konumlara getirilmiyorlar. Kadın gazeteciler, hak ettikleri yerlerde olmuyorlar. Bu nedenle arkadaşlarımızın oluşturduğu Kadın
Komisyonu’nu çok önemsiyorum. Bu çalışmanın yaygınlaştırılması bizim için çok önemli.
Daha önce de kadın ve çocuk bakış açısını inceleyen bir kılavuz çıkarmıştık. Bu inceleme
de medya nasıl davranmalı konusu hakkında bilgi veriyor.”

MEDYADA DİL YANLIŞLARI

Seminer, üçüncü oturumda Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz
“İnternet Hukuku”; Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura “Gazetelerde Okur
Temsilciliği”; Bizim Gazete Yazarı Kerim Evren “Medyada Dil Yanlışları” başlıklı konular
hakkında bilgi verdi. Oturum başkanlığını TGC Balıkesir Temsilcisi Önder Balıkçı üstlendi.
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PROF. DR. YAMAN AKDENİZ: 110 BİN WEB SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ VAR
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz “İnternet Hukuku” başlıklı
konuşmasında şunları dile getirdi:
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“Sosyal medyayı kullanan bugün hemen herkesin başına basının gündelik olarak başına
gelenler gelebiliyor. Sade vatandaşlar da sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle kamu
görevlisine hakaretten, terör propagandası gibi suçlarla karşı karşıya kalıyor. Soruşturma
ve kovuşturmada çok hızlı artış var. Bir tweetiniz nedeniyle kendinizi hakim karşısında buluyorsunuz. Engelli web sitesinin verilerine göre; Türkiye’de 110 bin web sitesine erişim
engeli var. Erişim engelleme, 2007 yılında 5651 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Başta çocukları korumak için çıkarılmıştı. Daha sonra kapsamı genişletildi. Milli güvenliğin, kamu düzeninin korunması gibi gerekçelerle erişim engellenmeye başladı. Kapsam günden güne
genişliyor. 17-25 Aralık sürecinden sonra kişilik hakları ihlal edildiği iddiası ile Sulh Ceza
Hakimlikleri tarafından 5 Ağustos 2014-Aralık 2015 arasında 5 bin karar verildi. 25 binden
fazla URL adresine erişim engellendi. Özellikle siyasetçiler erişimi engellettiriyor.”

BELMA AKÇURA: HABERİ ETİK İLKELERE GÖRE DEĞERLENDİRİYORUZ

Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura “Gazetelerde Okur Temsilciliği” başlıklı
konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

w

“Gazetelerdeki ombudsmanın görevi ne okurun, ne de gazetenin avukatlığına yapmaktır. Haberin meslek etik kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına, bir insanı ya
da kurumu hedef göstermediğine, nefret suçu işlenip işlenmediğine, içeriğinde bir ötekileştirme olup olmadığına, cinsiyetçilik, ayrımcılık gibi ifadelerin kullanıp kullanılmadığına
bakarız. Okurun şikayetçi olması mı gerekir? Hayır buna biz de karar verebiliyorsunuz. Örneğin gazetede yayınlanacak bir haberin başlığında nefret suçu var ise bunu daha yayınlanmadan durdurabiliriz. Milliyet Gazetesi bu konuya çok duyarlı. Hemen dikkat edip
değiştiriyor. Açık bir şekilde köşenizden bu eleştirileri yapıyorsunuz. Haberin arkasını araştırıyorum. Doğru nedir? Onu araştırıyorum. Ombudsmanlık, gazetelerin dilini değiştirebilecek, değiştiğine de tanık olabileceğimiz son derece önemli bir kurum.”

w
w

KERİM EVREN: GAZETECİLERİN DİLİ İYİ KULLANMA SORUMLULUĞU VAR

Bizim Gazete Yazarı Kerim Evren “Medyada Dil Yanlışları” başlıklı konular hakkında
bilgi verdi. Kerim Evren, şöyle konuştu:
“Biz gazetecilerin, Türkçeyi en iyi biçimiyle kullanma sorumluluğumuz var. Kaldı ki akla
ve bilime değer veren ileri Batı toplumları arasında yer almanın koşullarından biri, ulusal
dilini doğru kullanmaktır. Çağdaş düşünürlerden Wittgenstein, “Dilimin sınırları, dünyamın
sınırlarıdır” diyor. “Düşünen toplum” olmak istiyorsak önce “doğru Türkçe”den işe başlayabiliriz. Çünkü diline sahip çıkmak, bir ulus için varlık - yokluk savaşımıdır”.
Kerime Evren, toplantıda medyadaki dil yanlışlarına örnek verdi. Evren, “Televizyon ve
radyolarımızda her an “sesletim” (telaffuz) yanlışıyla karşılaşıyoruz. “Halaskâr Gazi Caddesi”ni doğru söyleyebilen habercimiz yok gibi. Daha çok da ‘ince l’ özürlüyüz! Bir haberci
genç kızımız, çarşı pazar haberi yaparken “lahana”yı ‘kalın l’ ile söyleyebiliyor” dedi.
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RESMİ İLANLAR VE YEREL MEDYA
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Seminerin 4. oturumunda TGC Yön Kurulu Üyesi–Kadın Komisyonu Koordinatörü
Göksel Göksu “Medya ve Kadın”, AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek “Çatışmalı Bölgelerde Gazetecilik ve Travma”, TGC Genel Sekreter Yardımcısı
Ahmet Özdemir, “Resmi İlanlar ve Yerel Medya” konuları hakkında sunum yaptı. Oturum
başkanlığını TGC Antalya Temsilcisi Arif Kaplan üstlendi.

GÖKSEL GÖKSU: ŞİDDETİ PORNOGRAFİK BİR DİLLE ANLATMAMALIYIZ

TGC Yön Kurulu Üyesi–Kadın Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu “Medya ve
Kadın” başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi:
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“Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu, medya sektörüne uzun
emek vermiş, halen sektörde çalışmakta olan kadınların ortak kaygılarından yola çıkarak
hazırlandı. Sektörde çalışan kadınların da aynı kaygıları taşıyor. Mesleğimizi icra ederken
yaşadığımız sıkıntıları somut örneklerle anlattık. Medya çok önemli bir güç. Topluma yön
verebilecek bir özelliğe sahip. Herkes gazete okuyor, televizyon izliyor. Yaptığımız haber
pek çok kişiye ulaşıyor. Biz de o toplumdan gelmiş insanlarız. Toplumun bize yansıttığı
değer yargılarıyla varız. Eğer doğruları yanlışları birbirinden ayıramazsak toplumcu cinsiyetçi bakış yeniden üretebiliyoruz. Yaptığımız haberlerde habere bakış açımız, kullandığımız sıfatlar büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Yaptığımız haberler, örneğin Antalya’dan
da sıkça cinayet haberleri oluyor. Tecavüz, cinayet haberleri, turistlerin gelmesinden kaynaklı vaka duyuyoruz. ‘Yine kadın cinayeti’ diye başlık attığımızda cinayeti olağanlaştırıyoruz .Ön kabul sunmuş oluyoruz. Cinayeti haklı gösterecek bir sebebi hiçbirimiz kabul
edemeyiz. Okurun beyninden yargıya yol açıyoruz. Şiddetin pornografisini yapmamalıyız.
Şiddeti pornografik bir dille anlatmayalım. Biz olayı verirken mağduru değil faili teşhir
edelim. İşte kitabımızda bu konulara da yer veriyoruz.”

w

MİNE GENCEL BEK: BARIŞ GAZETECİLİĞİNİ SAVUNMALIYIZ

AÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek “Çatışmalı Bölgelerde
Gazetecilik ve Travma” şöyle konuştu:

w
w

“Gazeteciler, yaptıkları haberlerden etkilenebiliyor. Çünkü gazeteciler de insan. Gazeteciler, bunu itiraf etmek istemiyorlar. ‘Mesleğin gereği’ diye düşünebiliyorlar. Etkilenme
hali uzak ve yakın ile ilişkili olabiliyor. Örneğin Güneydoğu’daki gazeteciler, tarihi, kültürel
miras haberleri yerine sıklıkla ölüm haberleri yapıyor. Neden haber yapıyorsunuz dediğimizde ise toplumsal sorumluluk duygusuyla yaptıklarını belirtiyorlar. Doğduğu bölgede,
çocukluk arkadaşının yani tanıdığı birinin ölümünün haberini yapmak zorunda kalıyor.
Nasıl iyileşebiliriz toplum olarak? Bu konular üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Tramvayı haberleştirirken nelere dikkat edilmeli? Mesleki olarak kendimizi nasıl kuvvetlendirebiliriz?
Barış gazeteciliğini işin içine almalıyız. Yaptığımız araştırmalarda 90’lı yıllarla bugünü de
karşılaştırıyoruz. Neler değişiyor? Ana akım medya, yerel muhabirleriyle az da olsa vardı.
Şu anda Güneydoğu’dan ana akım medyanın çekildiğini belirtiliyor. Gazetecilerin haber
yapma hakkını elinden alamazsınız. Gazeteciliğin meslek etik ilkeleri evrenseldir. Türki291
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ye’ye göre Amerika’ya göre değişecek şeyler değil. Ölen kişilerin ve yaralan kişilerin fotoğrafının nasıl kullanılacağı konusunda mutabakatımız olmalı. Tecavüz yaşayan kadına
suçlayıcı imalar kullanılmamalı. Travma yaşamış, örneğin mülteciler ile konuşurken kimliğini güvenlik gerekçesiyle gizlemeniz gerekirse gizlemelisiniz. Haberleştirdiklerinizi mağdur etmeden, kendinizi de mağdur etmeden ‘travmayı nasıl haberleştirebiliriz’ konusu
üzerinde düşünmemiz gerekiyor.”

AHMET ÖZDEMİR: BASIN İLAN KURUMU 666 GAZETEYE İLAN DAĞITIYOR

TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir, “Resmi İlanlar ve Yerel Medya” konulu
sunumunda şunları anlattı:

w

.tg
c.
or

“Türkiye İstatistik Kurumu medya araştırması sonuçlarına göre, gazete ve dergilerin
yüzde 59’u yerel, yüzde 5,2'si bölgesel ve yüzde 35,9'u yaygın yayın yapmakta. Batılı ülkelerde yerel medya, yaygın medyanın önünde yer alıyor. Örneğin Almanya’da 50 milyon
olan toplam gazete tirajının 20 milyonu yerel gazetelere ait. Japonya’da 1000 kişiye 584,
Türkiye’de 1000 kişiye 40 gazete düşüyor. Yerel basına ilişkin, teknolojilerden yararlanılamama, nitelikli iş gücü bulamama, içerik temini edememe, yaygın basının verdiği bölge
eklerinin yarattığı tiraj kaybı gibi sorunları bulunuyor. Yüzölçümü artmış, nitelikli elemanların çalıştığı, ulusal ve yerel haberlere, yorumlara ağırlık kazandıran, bölgesinin sanatlarına; edebiyat, folklor ürünlerine yer veren, yerel spor, turizm, tarih, kültür
konularında bilgilendirici, özendirici, görünüşü, içeriği cazip yerel basın daha çok okunuyor.
Okunan gazeteye de özel ilân ve reklam kendi kendine gelecektir. Bu noktada Basın İlan
Kurumu’ndan bahsedelim. Basın İlân Kurumu, 2 Ocak 1961 tarihli ve 195 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kuruldu. Kurum 41 şubesinde il merkezlerinde 347, ilçelerde
313 ve ticari 6 gazete olmak üzere toplam 666 gazeteye resmi ilan ve reklam dağıtımı
yapıyor. Kurum şubelerinin bulunduğu yerlerde resmi ilan alma hakkı bulunan gazetelerde
çalışanlara borç para veriyor. Faizsiz olarak verilen paranın sınırı 4200 TL. Geri ödemeyi
12 veya 24 ay taksitle yapabiliyorsunuz. Basın İlân Kurumu’nun bir başka sosyal yardım
fonu ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç aileleri için kullanılıyor.”

SERTİFİKA TÖRENİ YAPILDI

w
w

Antalya Ela QualityResort Belek’te düzenlenen seminere; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar,
Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Yılmaz ve Göksel Göksu, Ankara Temsilcisi Taylan
Erten, Antalya Temsilcisi Arif Kaplan, Balıkesir Temsilcisi Önder Balıkçı, Hatay Temsilcisi
Mithat Kalaycıoğlu, Muş Temsilcisi Emrullah Özbey ve TGC Hukuk Danışmanı avukat Gökhan Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci seminere katkıda bulundu.Seminer; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun Değerlendirme
Konuşması ve Sertifika Töreni ile sona erdi.
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TGC'den tutuklu gazeteciler Mustafa Balbay ve Turhan Özlü'ye ziyaret

Başkan Turgay Olcayto: “Meslektaşlarımızın yanındayız"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yargılanan ve tutuklu gazetecilere desteğini sürdürüyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Masaracı bugün Silivri Cezaevi'nde tutuklu
bulunan gazeteci Mustafa Balbay ve Turhan Özlü'yü ziyaret etti.

w
w

w

TGC Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda ayıplı ülke olmaya devam ettiğini, gazetecilerin düşünceleri ve yazdıkları nedeniyle cezaevinde tutulduğuna dikkat çekti. Olcayto "Meslektaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Basın
ve ifade özgürlüğünün bir anlamı olmadığını düşünenler, gazetecilerin kamu adına denetçilik yaptığının artık farkında olmak zorundalar. Önemli olan gazetecilerin hiçbir baskı
altında kalmadan özgürce çalışabilmeleri ve kamuoyunu doğru ve yansız biçimde bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirebilmeleridir. Mustafa Balbay, Turhan Özlü ve tutuklu tüm meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da ziyaret sırasında yalnızca gazetecilik
faaliyeti nedeniyle yargılandığına işaret ederek tüm meslektaşlarını 5 Ağustos'ta yapılacak karar duruşmasına davet etti. Balbay, "Bu davanın karar duruşmasında tüm meslektaşlarımızı dayanışma için bekliyoruz" dedi.
Ulusal Kanal Yayın Yönetmeni Turhan Özlü ise gazetecilerin tutuklanma sürecinde
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve diğer gazetecilik meslek örgütlerinin sağladığı desteğin
önemini vurguladı. Gazeteci Turhan Özlü, "Ellerinde bizi gazetecilik dışında yargılayacakları hiçbir şey yok. Tarih de onları yargılayacak. Tüm meslektaşlarımızı 5 Ağustos tarihinde yapılacak karar duruşmasında görmek istiyoruz" diye konuştu.
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28.06.2013

TGC ve TGS İstanbul Şubesi İstanbul Valisi’ni ziyaret etti

Gazetecilere yönelik şiddetin son bulması istendi

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu ziyaret ederek Taksim Gezi Parkı olaylarında halkla
birlikte güvenlik güçlerinin orantısız şiddetine maruz kalan gazetecilerin durumunu paylaştı. Gazetecilere şiddet uygulayan güvenlik güçleri hakkında işlem yapılmasını istedi.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise gazetecilere yönelik şiddet uygulayan polislerle
ilgili işlem yapılabilmesi için fotoğraf ve görüntülerin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve
Türkiye Gazeteciler Sendikası aracılığıyla Valiliğe ulaştırılmasını istedi.

.tg
c.
or

Ziyarete Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap
Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Türkiye
Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş katıldı. Ziyarette gazetecilerin son örneği Taksim Gezi Parkı olaylarında görüldüğü gibi toplumsal olaylarda çalışma güvenliğinin olmadığı vurgulandı. Gazetecilerin olayları görüntülediği ve
fotoğrafladığı için güvenlik güçlerinin sık sık hedefi haline gelebildiğine dikkat çekildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, görüşmede İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu’ya şunları söyledi:

w

“Son olaylarda 54 gazetecinin yaralandı. 34 gazeteci gözaltına alındı. Polisin orantısız
güç kullanımı nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme görevini yapmaya çalışan gazeteciler
görevlerini gereğince yerine getiremediler. Güvenlik güçlerinin sert tutumuyla yaratılan
korku iklimi, özgür haberciliği de engellemiş oldu. Toplumsal olaylarda bundan böyle
gazetecilerin hedef alınmadığı gazetecilerin korkusuzca çalışabildiği bir ortam yaratılması en büyük dileğimizdir. Bunu da kentin Valisi olarak sizden istiyoruz.”

w
w

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş da “Ziyaretteki
amacımız sadece bu olaylarda gazetecilere şiddet uygulayan polislerin cezalandırılması
değil. Bundan sonraki eylemlerde de benzer tabloların yaşanmaması için polisin gazetecilere şiddet uygulamasının önüne geçilmesini istiyoruz. İstanbul göbeğinde gazetecilerin birer savaş muhabiri gibi kask ve çelik yelekle görev yapıyor olması Türkiye’de
basın özgürlüğünün ne düzeyde olduğunun göstergesidir” diye konuştu.
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05.12.2013

TGC’den tutuklu radyocu-gazeteci Füsun Erdoğan’a ziyaret

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve TGC Başkan Yardımcısı Recep
Yaşar, radyocu-gazeteci Füsun Erdoğan'ı Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.
Füsun Erdoğan, uğradığı haksızlığı görmeyen meslektaşlarına “Adalet ve hukuk herkese lazım! Bir gün siz de ihtiyaç duyabilirsiniz” diye seslendi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yargılanan ve tutuklu gazetecilere desteğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve TGC Başkan Yardımcısı
Recep Yaşar, müebbet hapse çarptırılan
radyocu-gazeteci Füsun Erdoğan'ı Gebze
Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Bu
yıl TGC Basın Özgürlüğü Ödülü’nü alan
Füsun Erdoğan, görüşme sırasında 8 yıla yakın süre tutuklu kaldıktan sonra müebbet
hapis cezasına çarptırılmasından, tutuklu gazetecilerin durumuna; cezaevi koşullarından
üzerine çalıştığı kitaba kadar pek çok konu hakkında konuştu. Füsun Erdoğan, uğradığı
haksızlığı görmeyen meslektaşlarına da “Adalet ve hukuk herkese lazım! Bir gün siz de
ihtiyaç duyabilirsiniz” diye seslendi.

“GAZETECİLER KONUSUNDA GERÇEKLER ÇARPTIRILIYOR”

w

Tutuklu gazetecilerin yaşadıklarına dikkat çeken Füsun Erdoğan, “Tutuklu gazeteciler
konusunda gerçekler çarpıtılıyor. Çok sayıda gazeteci, gazeteci kabul edilmiyor. Gazeteciler, terörle mücadele yasası kapsamında yargılandıkları için gazeteci olmadıkları dile
getiriliyor” dedi.

“HUKUK CİNAYETİNE KURBAN GİTTİM”

w
w

Füsun Erdoğan, 8 yıl süren tutuklu yargılanma süreciyle ilgili şunları söyledi: “Davada
büyük bir skandal var. Öncelikle benim sahte kimlikle suçlanmam ve bu konuda ceza
almam kabul edilemez. Gerek iddianamede gerekse savcının mütalaasında sahte kimlik
bulundurduğuma dair bir iddia yer almazken; bu konuda ceza verilmesi kabul edilemez.
Ayrıca ben zaten hiçbir şekilde sahte kimlik kullanmadım. Kimliğim açık ve net, banka
kartlarım var, kredi kullanmışım. Kimliğim bu kadar net ortada iken bu konuda ceza
almam kabul edilemez. İddianamede ve mütalaada yer almayan sahte belge kullanımı
ile ilgili ceza aldım. Bu bir skandaldır.”
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12.12.2013

TGC Yönetim Kurulu Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti

.tg
c.
or

MUĞLA- Ergenekon Davası kapsamında aldığı 10 yıl 6 ay cezasını çekmek
üzere yaklaşık 3 ay önce Muğla Kapalıcezaevi’ne giren Yurt Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Bu ülkede
adalet ve hukuk katledildi. Üretilen delillerle hapsedildik” dedi.

g.
tr

Ergenekon davası kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle tutuklanan Yurt Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ “Bu ülkede adalet katledildi. Kimseyi gazetecilerin suçlu olduğuna ikna edemediler” dedi.

TGC Başkan Vekili Vahap Munyar,
Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren
Güver ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ve gazeteci İdris Akyüz tarafından
ziyaret edilen Merdan Yanardağ şöyle konuştu:
“Toplumsal barışı, vicdanı yaraladılar. Kimseyi gazetecilerin suçlu olduğuna ikna edemediler, 12 Eylül askeri mahkemelerinin adaletinden daha kötü bir durumdayız. O dönemde kimse işlemediği suç nedeniyle yargılanmadı. 12 Eylül’de mahkemeye
çıktığımızda işkenceden kurtuluyorduk. Bugün insanlar mahkemeye çıktığında işkence
başlıyor. Hükümet-cemaat kavgası bizi doğruladı. İlker Başbuğ için bir af çıkacak. Karşılığında PKK’lılar veÖcalan serbest bırakılacak. Yassıada’da bir villada serbest bırakılacak.“

w

YANARDAĞ: HÜKÜMET-CEMAAT KAVGASI BİZİ DOĞRULADI

Merdan Yanardağ, tutuklanmasına neden olan olayların seyrini de şöyle anlattı:

w
w

“Kanaltürk’te program yaparken Fethullah Gülen’in yardımcısı Nurettin Veren, cemaatin iç yüzünü anlattı. Kitap yazdım.Bunların ardından cemaat benim tutuklanmam
için kampanya yürüttü. Bu ülkede adalet ve hukuk katledildi. Hükümet-cemaat çatışması bizi doğruladı. Emniyet ve adliyenin cemaate bırakıldığını AKP milletvekili söyledi.
Cemaatin iktidarın ortağı olduğu açıkca ifade ediliyor. Cemaatin valilerden, bakanlarından açıkca söz ediliyor Şimdi hükümet cemaat arasındaki Hakan Fidan gerginliğinden
daha ilginç bir durum söz konusu. Genelkurmay başkanı çete reisi diye müebbet hapse
mahkum edildi. Ama başbakan ve bakanlar kurulu bu genelkurmay başkanı ile sekiz yıl
çalışmış. Yaptığı her şeyde başbakanın ve bakanlar kurulunun imzası var.”
Gazeteci Merdan Yanardağ TGC Yönetim Kurulu ile yaptığı görüşmede tutuklanmasında kendisinin Almanya’da bir toplantıya konuşmacı olarak katılmasının yanı sıra,
katılmadığı Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Toplantısı’na katıldığının ileri sürülmesinin
etkili olduğunu vurguladı.
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17.02.2014

TGC Yönetim Kurulu Tuncay Özkan’i ziyaret etti

g.
tr

Cezaevi ziyaretleriyle tutuklu gazetecilere moral desteğini aralıksız sürdüren Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 6 yıldır Silivri Cezaevi’nde yatan Tuncay Özkan’ı bir kez daha
ziyaret etti. TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar ve Genel Sayman Gülseren Ergezer
Güver’in bir saat açık görüş yaptığı Özkan, Türk medyasının yerlerde süründüğü iddialarını reddetti. TGC Bizim Gazete’de röportajı yayınlanan Tuncay Özkan, “Propagandacıları gerçek gazetecilerden ayırıp baktığınızda, tasfiye sürecinde ayakta kalan ve onurlu
mücadele veren tek mesleğin gazetecilik olduğunu görürsünüz” dedi.

.tg
c.
or

Basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinin öncü meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, tutuklu gazetecilere desteğini sürdürüyor. TGC Yönetim Kurulu üyeleri Gülseren
Ergezer Güver ve Recep Yaşar önceki gün, Silivri 1 No’lu cezaevinde gazeteci Tuncay Özkan’la buluştu.
Ergenekon Davası’nda gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 16 yıl, Cumhuriyet mitinglerini düzenlediği için de müebbet hapis cezası verilen Tuncay Özkan, bir saatlik görüşmede medyanın ve Türkiye’nin geleceğiyle ilgili umutlu mesajlar verdi. İşte, masum
olduğunu ve iddianamede yer alan hiçbir suçlamanın üzerine yapışmadığını vurgulayan
Tuncay Özkan’dan önemli satır başları…

BOMBALARIM NEREDE?

w

Tutukluluğumun ilk 6 ayında hakkımda 16 bin 800 haber çıktı. Her şeyi yazdılar.
Artık hüküm oluştuğuna göre soruyorum; nerede bombalarım? Nerede silahlarım? Kaçırdığım vergiler nerede? Bana iddianamede yazılan hiçbir şey yapışmadı. Tek kuruş
borcu olmayan bir adamım. Ama benim Norveç’ten Hakkari’ye vicdanen borçlu olduğum binlerce insan var. Onlar için direniyorum ve güçlü kalacağım.

BİRİ ANNEME ANLATSIN

w
w

Müebbet ve 16 yıl mahkumiyet kararı çıktıktan sonra annem ziyaretime geldi. “Şimdi
bunun anlamı ne? Neden buradasın?” diye sordu. “Suçlu olsan oğlum katil, namussuz,
hırsız derdim. Şimdi ben ne diyeceğim?” dedi. Bu dava siyasidir. Daha baştan çökmüştür.
Ama bizi yıldırmaya yetmeyecektir.

MEDYAYA BASKI, ULUSLARARASI

30 yıllık gazeteciyim. Hiçbir siyasetçi ya da asker çıkıp “Ben Tuncay’a haber yaptırttım. Talimat verdim” diyemez. O dönem Irak savaşına karşı çıktığımız için ABD’li yetkililer ve bazı askerler Karamehmet’e beni işten attırmak için baskı yaptı. Yapı Kredi Bankası
görüşmelerinin önkoşulu olarak patrondan beni feda etmesini istediler. Patronlar aracılığıyla sürekli baskı yapıldı ama direndik. Haberden taviz vermedik. Ancak medyaya baskının boyutu çok büyük, uluslararası. Sonunda Akşam grubundan ayrılıp Kanaltürk’ü
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kurdum. Yine vazgeçmediler. Bu kez kanalın bulunduğu sokaktaki kuruyemişçiden, film
aldığımız şirketlere kadar herkesi maliye baskısı altına aldılar. Elektriğimizi kestiler. Maliyeciler 3 yıl işyerimizden çıkmadı. Yine gazetecilikten vazgeçmediğimizi görünce 3 milyon dolarlık ekipmanımıza el koydular.

g.
tr

Bu süreçte meslek örgütleri şanımız oldu. Askerler, siyasetçiler sahipsiz kalırken meslek örgütlerimiz bize sahip çıktı. Karanlıkta onur bayrağını, erdem bayrağını hiç durmadan ayakta tuttular. Dünyada bu kadar saldırıya maruz kalan başka medya yok.
Gazetecilik, buna rağmen direniyor. Gurur duyuyorum.

.tg
c.
or

Bizim meslekte gerçeklikten önce doğruluk gelir. Bilgi saklanıyor, gazeteci yazınca
suç oluyor. Ben gazetecilik faaliyetlerimden 16 yıl, Cumhuriyet mitinglerinden müebbet
hapse mahkum edildim. Susurluk raporunu yayınladım diye 7 yıl verdiler. Bende belge
çıkmasından daha doğal ne olabilir? Ama ceberut ve despot anlayış, gerçeğin açığa çıkarılmasına tahammül edemiyor, direnen gazeteciyi yok etmeye çalışıyor.

PATRONLAR ÇALIŞANLARLA SAF TUTSUN

Şimdi yapılması gereken, siyasetin medyaya müdahalesine karşı patronuyla, fikir işçileriyle tüm gazetecilerin kol kola girmesidir. Patronlar, çalışanlarıyla birlikte saf tutmalıdır. Büyük bir miting ve yürüyüş düzenleyerek “Kalemimizi satmıyoruz” demeli.
“Haberime dokunma” “Demokrasimizi kirletme” kampanyaları düzenlemeli. Bu çağrıyı
tüm yayın gruplarına buradan ben yapıyorum.

w
w

w

Medya, toplumların akciğeridir. Gazetecileri durduran, toplumun temizlenmesini
durdurur. Türkiye’de şu an halka iyi anlatılması gereken iki önemli konu var. Birincisi,
gerçeğin karartılması, ikincisi ekonomik kalkınmadaki sıkıntılardır. Benim 85 metrekarelik
evimi 120 polis basmıştı. 85 metrekare, İçişleri Bakanı’nın oğlunun evindeki, kasaya dönüştürülmüş odanın büyüklüğüdür. Bunlar iyi anlatılırsa Türk halkının vicdanı bu kirliliği
kaldırmaz. Ve çare, halkın içinden çıkar. Burada muhalefete büyük görev düşüyor.

298

ZIYARETLER_Layout 1 4/10/16 11:35 PM Page 7

21.02.2014

TGC Kocaeli Cezaevi’nde bulunan gazetecileri ziyaret etti

Tutuklu gazeteciler: Bizim üzerimizden gazeteciler tehdit ediliyor

g.
tr

Tutuklu gazeteciler, “Gazetecilerin tümünün hedef seçildiği, parçalandığı ve karşı karşıya getirildiği bir dönem yaşıyoruz. Tüm gazeteciler, bu baskıya karşı çıkmalıdır ve bu
davayı sahiplenmelidir” diyor

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yargılanan ve tutuklu gazetecilere desteğini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Yardımcısı Recep Yaşar,
Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan
gazeteciler Mehmet Emin Yıldırım, Kenan Kırkaya ve Hüseyin Deniz’i ziyaret etti. Başkan
Yardımcısı Recep Yaşar; Kenan Kırkaya, Hüseyin Deniz, Mehmet Emin Yıldırım ile ayrı
ayrı görüştü. TGC Bizim Gazete’de yayınlanan röportajda gazetecilerin sorunlarını anlattı.

KENAN KIRKAYA: TUTUKLU GAZETECİ SORUNU ÇÖZÜLMEDİ

KCK Basın Davası kapsamında 20 Aralık 2011'de gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan DİHA Ankara Temsilcisi Kenan Kırkaya, şu anda Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalıyor. Kırkaya, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar’a görüşmede şunları söyledi:

w

“Tutuklu gazeteciler ile ilgili olarak genel bir eleştiriyi belirtmem gerekiyor. Başta
gazeteciler olmak üzere, toplumun önemli kesimi, tutuklu gazeteciler sorununa sadece
‘Odatv davası’ ekseninde baktı. Odatv davasında tutuklanan gazeteciler de serbest bırakılınca, ki biz bu arkadaşların serbest bırakılmasına çok sevindik, tutuklu gazeteciler
sorunu çözüldü gibi bir algı oluştu. Oysa içerideki Kürt gazetecilerin varlığı göz ardı edildi.
Bizlerin suçu varmış gibi, ‘Devlet boşuna tutuklamaz’ gibi bir algı ile hareket ediliyor. Bu
büyük bir haksızlıktır. .

w
w

32 haberim iddianamede yer alıyor. Savcı, bu haberleri sıraladıktan sonra, bu haberler ile Başbakanı eleştirdiğimi belirtiyor ve bunu delil olarak iddianameye koyuyor.
‘Ne zamandan beri eleştiri terör suçu oldu?’ diye soramadan edemiyorum. Tabii, bir de
haberlerimiz iddianamede yer alınca, ilk kez bizim haberleri de TRT spikerlerinden dinlemiş olduk.
Askere gitmedim, savaş ortamında askerliğe karşıyım. Onun için de askere gitmedim.
Askere gitmediğim için, pasaportum da yok. Ancak, iddianamede ben yurt dışına çıkmış
gibi gösteriliyorum.”

HÜSEYİN DENİZ: GAZETECİLER MESLEĞE SAHİP ÇIKMALI

2011 yılından beri tutuklu bulunan Evrensel Gazetesi muhabiri Hüseyin Deniz ise
şunları söyledi:
“Gazetecilik Türkiye’de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Nasıl ki OHAL dönemlerinde,
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askeri darbe dönemlerinde, DGM’lerin olduğu sıkıntılı ve baskıcı dönemlerde, gazetecilik
hep yargılanmıştır. Ne zaman toplumu yeniden biçimlendirme gündeme gelirse, önce
gazeteciler hedef seçilir. Bu yeni bir durum değil. Bu gün de benzer özel bir dönemden
geçiliyor. Gazetecilerin tümünün hedef seçildiği, parçalandığı ve karşı karşıya getirildiği
bir dönem yaşıyoruz.”

g.
tr

MEHMET EMİN YILDIRIM: GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALI

Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Yıldırım ise şunları
söyledi:

.tg
c.
or

“Bizlere rehin tutma politikası uygulanıyor. Böylece diğer gazetecilere de gözdağı
veriliyor. İddianamede hiçbir şey yok. İddianame tamamıyla bizim gazetecilik faaliyetlerimiz ile ilgili. Gazetecilik faaliyetimiz sorgulanıyor. Ama tutuklanmaya gelince, gazeteci olmuyoruz. Biz gazeteci değilsek, iddianame niçin bizim gazetecilik faaliyetlerimizle
doludur. Savunmamı yaparken utanıyorum. Çünkü o kürsüde gazeteciliği savunmak zorunda kalmamız utanç vericidir.”

TUTUKLU GAZETECİLERİN CEZAEVİNDE YAŞADIKLARI ZOR KOŞULLAR
“Mağduriyetler bitmiyor"

Evrensel Gazetesi muhabiri Hüseyin Deniz:

“Cezaevi’nde Silivri’ye duruşmalara gidip gelmelerde ciddi bir sorun var. Burada mağduriyetler hiç bitmiyor. Mahkeme tarihi belli olmasına rağmen Silivri’de temel ihtiyaçlar
bile giderilemiyor. Bilinçli bir eziyet çektirme anlayışı var. Yemekler iyi yapılmıyor. İyi
malzeme olmasına rağmen, iyi yemek yapılamıyor. Aç kalmadık, ama yemekler nitelik
olarak yetersiz.

“HAKLAR KISITLANIYOR”

w

Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Yıldırım:

w
w

“F Tipi cezaevlerinden birçok haklar kısıtlanmıştır. Ortak alan kullanımı, spor olanakları yetersizdir. Tecrit uygulaması vardır. Gazeteye yazdığımız yazılar sürekli sansürleniyor ve geç gidiyor. Bu sansür bir süre sonra otosansürü doğuruyor. Artık kendi
kendinize bu da geçmez, şu da geçmez diye yazı yazmaya başlıyorsunuz. Bu da gazeteciliği öldürüyor. Arkadaşların oda değişikliği talepleri karşılanmıyor.”

“SAĞLIK SORUNLARI VAR”

DİHA Ankara Temsilcisi Kenan Kırkaya, “Duruşmalar için Silivri’ye götürülüyoruz.
Nakil koşulları iyi değil. Aynı zamanda Silivri’de duruşma boyunca Silivri’de geçici koğuşlarda bırakılıyoruz. Bu koğuşlarda hemen hemen hiçbir ihtiyacımızı karşılayamıyoruz.
Silivri’ye nakil edilmemiz istedik. Onu da kabul etmediler. Bizi tehlikeli buluyorlar. Yemekler kalitesiz ve az. Yemeklerin protein değeri az. Doktorların diyet yemeği verdiği
arkadaşımız da aynı yemeği yemek zorunda. Özgür Gündem Editörü Turabi Kişin’in bağırsaklarında kanama var. Kanser riski taşıyor. Doktor diyet önerdi. Yemek listesi verdi.
Ona uygun yemek verilmesi gerekiyor. Oysa ona da normal yemeği veriyorlar”
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22.05.2014

Füsun Erdoğan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti

.tg
c.
or

Özgür Radyo'nun kurucusu, gazeteci
Füsun Erdoğan 8 yıllık tutukluluğun ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Dışarıda olmasını öncelikle ailesine
ve dışarıdaki sesi olan meslek kuruluşlarına borçlu olduğunu söyleyen Erdoğan,
dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni
(TGC) ziyaret etti.

g.
tr

Sekiz yıllık tutukluluğun ardından
tahliye olan gazeteci Füsun Erdoğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Bugün dışarıdaysam, bu meslektaşlarım ve meslek örgütleri sayesinde diyen Erdoğan
şunları söyledi:

w

“En büyük teşekkürü aileme, sonra TGC’ye ve meslektaşlarıma borçluyum. Hukuksuzluk büyük ve TGC bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadı. Cezaevinde tutuklu gazetecilerin olmadığı söyleniyor. Düşünce özgürlüğü mücadelesinde herkes TMK’dan
yargılanıyor ve gazeteciler tutuklu. Meslek örgütleri daha fazla mücadele etmeli. İçerideki en büyük desteğiniz, dışarıdaki insanların sizin için bir şey yapması, duruşmalarda
yalnız bırakılmamamız. Çığlıklarınızın, isyanlarınızın dışarıya ulaşması çok önemli. TGC,
GÖP, TGS, Basın Konseyi, çok büyük dayanışma örneği gösterdi. Kendi haklılığıma inanıyordum ama sesimin dışarıda ses bulması, dışarıdan duyulması çok önemliydi. Bu dayanışmayı gösteren kişi ve kurumlara, başta TGC Başkanı Turgay Olcayto olmak üzere,
çok teşekkür ediyorum. ”

OLCAYTO: ARAMIZA HOŞ GELDİN

w
w

Füsun Erdoğan’ın uzun bir tutukluluktan sonra özgür kalması, özellikle gazete emekçileri arasında hem sevinç, hem de ileriye dönük umut kazandırmıştır diyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şöyle konuştu:
“Füsun Erdoğan’ın davasını zaman zaman izleyen ve hukukçu arkadaşlarla görüşen
biri olarak, Füsun’un hukuk dışı bir yargılama sonucunda ceza aldığına inandım. Diğer
meslek örgütleriyle cezaevindeki gazetecilere destek olmak için çalışmalar yaptık. TGC
Yönetim Kurulu da, hem Füsun hem de diğer tutuklu gazeteciler için gerekli tüm çabanın
gösterilmesi yolunda karar aldı ve bizlere destek verdi. Şimdi Füsun’u aramızda görmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Füsun’un, Bianet’te sürdürdüğü yazılarını şimdi daha özgür şekilde genişleterek yazacağını ve kamuoyuyla paylaşacağını biliyorum. Aramıza hoş geldin
diyorum.”
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16.01.2015

TGC Yönetim Kurulu'ndan Cumhuriyet Gazetesi'ne dayanışma ziyareti

.tg
c.
or

g.
tr

Cumhuriyet Gazetesi’nin haber özgürlüğü sindirilmek isteniyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Cumhuriyet Gazetesi'ne giderek dayanışma mesajı verdi. TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Bizim istediğimiz halkın gerçekleri öğrenmek, doğru bilgilenme hakkına sahip çıkmak, bunu sağlama yolunda
mücadele vermek, bu mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız” diye konuştu.

w

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhuriyet Gazetesi’ni ziyaret etti. Ziyarete TGC Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar,
Genel Sekreter Sibel Güneş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Dalyancı ile Kamil Masaracı
katıldı. Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç, Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer
ve Haber Merkezi Müdürü Aykut Küçükkaya'yı ziyaret eden TGC Yönetim Kurulu üyeleri,
"Cumhuriyet Gazetesi'nin haber özgürlüğü sindirilmek isteniyor. Dayanışma mesajı vermek için bugün buradayız" dediler.

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, “Dileğimiz; halkın haber
alma özgürlüğünü engelleyecek hiçbir durumun gerçekleşmemesi. Ama bu böyle olmuyor ne yazık ki. İktidar kesiminden de bu baskıları destekleyen açıklamalar geliyor”
dedi ve ekledi:
“Yönetim Kurulu olarak bugün Cumhuriyet’i ziyaret ettik. Düşünceyi ifade özgürlüğü
önündeki engeller her gün biraz daha artıyor. Bu defa çok çirkin bir baskıyla Cumhuriyet
Gazetesi’nin haber özgürlüğü sindirilmek isteniyor. O nedenle Cumhuriyet’i ziyaret
etmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımıza destek vermek bizim görevimiz. Umuyoruz bugünler
de geçecek. Bizim istediğimiz halkın gerçekleri öğrenmek, doğru bilgilenme hakkına
sahip çıkmak, bunu sağlama yolunda mücadele vermek, bu mücadeleyi de sonuna kadar
yapacağız.”
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17.03.2015

İstanbul Valisi’nden TGC’ye ziyaret

.tg
c.
or

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter
Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı
Ahmet Özdemir bulundu. Toplantıda Vali
Vasip Şahin’e İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Oğuz Gül eşlik etti.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin ile muhabirlerin, foto muhabirlerinin ve kameramanların toplumsal olayları takip ederken yaşadıkları
sorunlar paylaşıldı.

Toplantıda İstanbul Valisi Vasip
Şahin ile muhabirlerin, foto muhabirlerinin, kameramanların toplumsal olayları takip
ederken yaşadıkları sorunlar paylaşıldı. TGC Yöneticileri toplantıda basın kartı olan, kurumsal kimlik kartı bulunan gazetecilerin toplumsal olayları takip ederken güvenlik güçleriyle sorunlar yaşadıklarını vurgulayarak bu konuda olumlu bir adım atılabilmesi için
işbirliği önerdi.

w
w

w

İstanbul Valisi Vasip Şahin de gazetecilerle güvenlik güçlerinin arasında bir sorun
yaşamaması için TGC’den gelen öneriye sıcak baktığını ifade etti.
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16.06.2015

TGC-TGS Diyarbakır’da yaralanan gazetecileri ziyaret etti:

“Gazetecilere saldıranlar yargı önüne çıkarılmalı"

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) temsilcileri,
Diyarbakır’da 9 Haziran’da çıkan olaylarda yaralanan 3 gazeteciyi ziyaret etti.

.tg
c.
or

DİYARBAKIR- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası görevlerini yaparken saldırıya uğrayan gazetecilerin yanında olmaya devam ediyor.
TGC ve TGS yöneticileri bu amaçla Diyarbakır’da yaralanan gazetecilerle Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali’yi ziyaret etti. TGC Başkanı Turgay Olcayto ve TGS Başkanı Uğur Güç yaptıkları ziyaretlerin
ardından gazetecileri dayanışma içinde olmaya çağırdı.

GAZETECİLERİN İŞLERİNİ YAPMALARINI
ENGELLEMEKTEN VAZGEÇİN

w

İktidara ve muhalefet partilerine de çağrı yapan TGC ve
TGS başkanları gazetecilerin işlerini yapmalarının artık engellenmemesini istediler. Başkanlar; “Gazeteciler siyasetçiler tarafından sürekli hedef gösteriliyor. Diyarbakır’da gazeteciler
ölümle sonuçlanabilecek bir saldırıya uğradı. Diyarbakır’da
gazetecilik yapmak çok zor. Yalnızca miting izledi diye bir gazeteci gözaltına alınabiliyor.
Siyasetçi hedef gösterince güvenlik güçleri gazetecileri hedef seçiyor. Halkın haber almasından ve gerçekleri öğrenmesinden korkulmuyorsa gazetecilerin işlerini yapmaları
için gerekli güvenli koşullar sağlanmalı. Siyasetçiler sorumlu davranmalı gazetecilere
saldıranlar da yargı önüne çıkarılmalı” mesajını verdiler.

w
w

Diyarbakır’a giden heyet içinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler
Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç ve Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş ve TGC Diyarbakır temsilcisi Faruk Balıkçı yer aldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİLER ZİYARET EDİLDİ

Diyarbakır’da 9 Haziran’da İHYA–DER’in Başkanı Aytaç Baran’ın ve ardından çıkan
olaylarda 3 kişinin öldürülmesi olayını takip ederken DHA muhabiri Canan Altıntaş ve
kameraman Serdar Sunar ile İHA muhabiri Burak Emek saldırıya uğramıştı. TGC ve TGS
heyeti önce DHA muhabiri Serdar Sunar ile Canan Altıntaş’ı ziyaret etti. Saldırı nedeniyle
kas yırtılması sorunu olan İHA muhabiri Burak Emek ise hastanede olduğu için telefonla
görüşme yapılabildi.

DHA KAMERAMAN SERDAR SUNAR: AZ KALSIN LİNÇ EDİLİYORDUK
DHA muhabiri Serdar Sunar uğradıkları saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:
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“Biz haberleştirmek için olay yerindeydik. İHYADER Başkanı’nın öldürüldüğü binadan
çıkan bir grup bize saldırdı. Biz tartaklanırken meslektaşım Canan benimle polisin arasına
girdi. Ancak saldırganlar Canan’ın da arkasından başına vurdular. Canan yüzüstü düştü.
Etrafımızı çevreleyen saldırganlar arkadaşımızı tekmelediler. Zırhlı aracın içindeki polis
önce gaz sıktı. Sonra da müdahale etti. Az kalsın linç ediliyorduk.”

g.
tr

DHA MUHABİRİ CANAN ALTINTAŞ: YARALI OLARAK GÖTÜRÜLDÜĞÜM HASTANENİN ACİLİ
DE SİLAHLA TARANDI

TGC ve TGS heyetinin evinde ziyaret ettiği DHA muhabiri Canan Altıntaş olayla ilgili
yaşadıklarını anlattı:

.tg
c.
or

“Diyarbakır’da toplumsal olaylarda yer alan grup profillerini biz gazeteciler olarak
iyi tanıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Hassas davranıyoruz. 9 Haziran günü de olay
yerinde zırhlı polis araçlarının ortasındayken bize saldırıldı. Silah doğrultuldu. Kameraman arkadaşımız Serdar’ın üzerine doğru yöneldiler. Sonra da bana saldırdılar. Yüz üstü
yere düştüm ve beni tekmelediler. Polis önce gazla müdahale etti. Beni bırakmadıklarını
görünce havaya ateş açtılar. Sonra beni hastaneye götürdüler. Saldırıda yaralananlar da
devlet hastanesine getirilmişti. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nin acil servisi de
ben oradayken saldırıya uğradı. Makineli tüfekle acil servis tarandı. İkinci bir şok daha
yaşadık.”

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT ANLI: GAZETECİLER ŞİDDETLE,
İŞSİZLİKLE VE AÇLIKLA TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILDI

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yetkilileri;
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı’yı ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi
alışverişinde bulundu. Başkan
Fırat Anlı görüşmede şunları
söyledi:

w
w

“Saldırıda yaralanan gazeteciler bu coğrafyanın kahrını
çeken arkadaşlarımız. Onlara
yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu
ülkede ilk akla gelen şey basını
susturmak. Buna karşı hep birlikte duracağız. Diyarbakır’a
yaptığınız ziyaret çok anlamlı.”

DİYARBAKIR VALİSİ HÜSEYİN AKSOY: HUKUK ÖNÜNDE SUÇ İŞLEYEN HERKES HESAP VERMELİ

TGC ve TGS heyeti Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile görüşerek gazetecilere saldıran
kişilerle ilgili soruşturma hakkında bilgi aldı. Vali Hüseyin Aksoy, hukuk önünde suç işleyen herkesin hesap vermesi gerektiğini belirterek “Soruşturma sürüyor. Gazetecilere
saldıranları yargı önüne çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor. Gazetecilere saldırının
kabul edilebilir bir yanı yok. Gazeteciler görevlerini yapmak için oradaydılar” dedi.
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TGC VE TGS HEYETİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
TGC ve TGS heyeti ziyaretlerin ardından AZC Plaza önünde bir basın açıklaması yaptılar. TGC Genel Başkanı Turgay Olcayto,gazetecilere vahşice öldürme kastıyla saldırıldığına dikkat çekti. Polisin olaya geç müdahale ettiği bilgisini edindiklerini belirten TGC
Başkanı Olcayto şöyle konuştu:

.tg
c.
or

g.
tr

“Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına dönük yine vahim bir saldırı gerçekleşmiştir. Karanlık güç odakları barış ve huzur ortamını bozmak için yine iş başındadır.
Diyarbakır’da İHYA–DER’in Başkanı Aytaç Baran ve ardından çıkan olaylarda 3 kişinin
öldürülmesi ile ilgili olayları takip eden DHA muhabiri Canan Altıntaş, kameraman Serdar Sunar ile İHA muhabiri Burak Emek yaralanmıştır. Huzur içerisinde geçirilen seçimin
ardından yapılan bu saldırı Türkiye’nin geleceğine ipotek koyma girişimidir. Gazetecilere
yapılan saldırı ise halkın haber alma kanallarını tıkamak için yapılan bir eylemdir. Bu
vahşi saldırıyı kınıyor, sorumluların en kısa sürede ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meslektaşlarımıza bir çağrı yapmak
istiyorum. Birbirinize kenetlenin, dayanışma içerisinde olun. Gazetecilerin birbirini hedef
gösterdiği ve ifade özgürlüğünün derin yaralar aldığı günlerden geçtik. Umarız yeni dönemde kurulacak hükümetle birlikte ifade özgürlüğü ve basın emekçilerine yönelik baskıların önüne geçmek için gerçek adımlar atılır. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile
konuştuk. Vali olayın sorumlularının ortaya çıkarılacağı konusunda söz verdi. Biz de olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”

‘GAZETECİLERİ YARALAYANLAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN’

TGS Genel Başkanı Uğur Güç de Diyarbakır’da yaşananların bir provokasyon olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

w

“Meslektaşlarımızla görüştük. Canan Altıntaş’ı evinde ziyaret ettik. Bu saldırı ölümle
sonuçlanabilirdi. Tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Canan Altıntaş’ın tedavisi
sürüyor. Tekrar bir ameliyat olacağını bize söyledi. Diyarbakır’da çalışan tüm gazetecilerin
yanındayız. Bölgede görev yapan gazetecilere yönelik saldırıların önüne geçilmesini ve
gazetecileri yaralayanların bir an önce yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz.”

w
w

TGS Adana Şube Sekreteri Ozan Kılınç’ın da Diyarbakır’da gözaltına alındığını hatırlatan Güç, “Kılınç, 2014 yılında süren bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Yani
aradan geçen zamanın ardından bu döneme denk gelmesinin bir algı yaratmak olduğunu
düşünüyoruz. Sanki yönetici arkadaşımız o cinayetler kapsamında alınmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunu da şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.
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02.09.2015

TGC’ye CHP Medya Komisyonu’ndan ziyaret

TGC Başkanı Turgay Olcayto: İktidar tek sesli toplum istiyor

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulan Medya
Komisyonu temsilcilerini kabul etti.

g.
tr

CHP'nin medya üzerindeki baskıları incelemek üzere kurduğu komisyon Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Biz Türkiye’de demokrasinin yeşermesini bekleyip durduk bu saate kadar. Demokrasi
yeşereceğine, kuruyor. İktidar tarafından ülke çok sesli toplumdan tek sesli topluma
geçirilmek isteniyor. Tek sesli toplum istiyor. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"
dedi.

w

Komisyon adına toplantıya Genel
Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili
Enis Berberoğlu, İstanbul milletvekilleri
Barış Yarkadaş katıldı. Ziyarette; Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar,
Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir hazır bulundu.
Ziyarette operasyon yapılan İpek Medya Grubu’ndan Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt da katıldı. Enis Berberoğlu iktidar baskısına uğrayan mağdur gazetelere yaptıkları ziyaretin ardından oluşturdukları raporu TGC Başkanı Turgay
Olcayto’ya verdi.

MAĞDUR GAZETELER TEK TEK ZİYARET EDİLDİ

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

“Tarihi bir kavşaktayız. Çünkü iktidar kamuoyunu bilgilenmesini önlemek için her
türlü engellemeyi yapıyor. O nedenle de basın özgürlüğünüz dünya sıralamasında son
sıralarda sürünüyor. Basın özgürlüğü halkın doğruları öğrenme, bilgilenme hakkıdır. Bizde
halkın bilgilendiğini söylemek bu koşullarda mümkün değil. Yurt Gazetesi, Cumhuriyet
Gazetesi, Evrensel, Sözcü, Birgün, parelel diye ayrılan gazeteler var. İktidar bu gazeteleri
sürekli dışlıyor. Üyesi olduğumuz Gazetecilere Özgürlük Platformumuz var. Bu dönem
başkanlığını sendika yürütecek. İktidar baskısıyla mağdur olan medya kuruluşlarının
genel yayın müdürlerini toplayıp bu sorunları masaya yatıracağız. Bundan nasıl bir çıkış
olabilir, birlik olarak nasıl hareket edebiliriz. İzleme Komitesi oluşturacağız. Biz Türkiye’de
demokrasinin yeşermesini bekleyip durduk bu saate kadar. Demokrasi yeşereceğine, kuruyor. İktidar bu ülkeyi çok sesli toplumdan tek sesli topluma geçirmek istiyor.
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09.09.2015

TGC,TGS,DİSK Basın İş’ten Hürriyet’e destek ziyareti

“Tek sesli basın olmayacağız”

g.
tr

Hürriyet Gazetesi’ne Pazar günü yapılan saldırının üzerinden 48 saat geçmeden ikinci
saldırı düzenlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS) ve DİSK Basın-İş; Hürriyet Gazetesi’ne destek ziyaretinde bulunarak,”basın kuruluşlarına yapılan her türlü saldırının karşısındayız” mesajı verdi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler
Sendikası (TGS) Genel Başkanı ve Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Güç, DİSK Basın İş Sendikası
Başkanı Faruk Eren, Cumhuriyet Vakfı
Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz
Sahibi Orhan Erinç ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazeteci, Hürriyet Gazetesi çalışanlarına destek
ziyaretinde bulundu. Gazetecilik meslek örgütü temsilcileri “Tek sesli basın olmayacağız,
uğradığımız baskılara karşı inadına halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için
dürüst gazetecilik yapmaya devam edeceğiz” mesajını verdiler.

w

Hürriyet Gazetesi'nin Bağcılar'daki merkez binasına gelen heyet, saldırının izlerini taşıyan giriş kapısında incelemelerde bulundu. Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'in odasına çıkan ve geçmiş olsun dileklerini ileten heyet üyeleri Ergin tarafından kapıya kadar
uğurlandı. Heyet üyeleri, saldırının izleri taşıyan giriş kapısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

w
w

BAŞKAN OLCAYTO: MECLİS BAŞKANI BU KADAR NİYE SESSİZ KALDI BİLMEK İSTİYORUZ

Hürriyet Gazetesi’ne yapılan saldırıyı değerlendiren TGC Başkanı Turgay Olcayto,
saldırıyı kınayarak, "Hürriyet'e yapılan bu çirkin saldırı aynı zamanda halkın haber alma,
gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır” dedi ve ekledi:
“Zaten ne zamandır iktidar ve geçici iktidar, halkın bilgilenmesini istemiyor. Pek çok
fazla şeyden haberi olmasın istiyor. Bunun için de haber karartmalar dahil yasaklamalar
ve sansür var. Pek çok ciddi olayı biz gazeteci olduğumuz halde öğrenemiyoruz. Bütün
bu şartlar ortadayken gazetecileri hedef göstermek, gazetecileri düşman bellemek yanlış
bir tutum. Çağdaş demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülmeyen bir tutum. Yazarın düşünceyi ifade özgürlüğüne bile engel getiriliyor. Bu durumda hedef gösterilen gazetelerin
de saldırıya uğraması kaçınılmaz oluyor. O bakımdan çok üzücü ve bizim lanetle kına-
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dığımız bir saldırıdır. Beni esas üzen de kişisel olarak yıllarca bu mesleğin içindeyim, bir
parlamenterin bu saldırganlar içinde olması ve saldırganlara önderlik yapmasını bu güne
kadar hiç duymadım. Meclis Başkanı niye bu saldırıya sessiz kalıyor onu da bilmek istiyoruz."

SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKMALI

FARUK EREN: FARKLI SESLERE TAHAMMÜL YOK

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı ve Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem
Sözcüsü Uğur Güç ise "Uzun zamandır gazeteciler hedef gösteriliyor. Siyasilerin nefret
söylemleriyle gazeteleri, gazetecileri hedef göstermelerinin sonuçlarını iki gündür görüyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazetecilere Özgürlük Platformu olarak bu
saldırıları kınıyoruz. Sorumlularının da yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi.

.tg
c.
or

Hürriyet üzerinden bütün basına gözdağı verilmek istendiğini söyleyen DİSK Basın
İş Sendikası Başkanı Faruk Eren ise "Farklı sese tahammülleri yok. Tek ses çıksın istiyorlar”
dedi. Eren konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Hürriyet’e 3 kez saldırıldı. Buraya yapılan son saldırı Cumhurbaşkanı’nın Hürriyet’i
suçlamasından birkaç saat sonra gerçekleşti. Biz bu saldırıların, sadece Hürriyet’e yönelik
olmadığını düşünüyoruz. Hürriyet üzerinden bütün basına gözdağı verilmek isteniyor.
Siyasilerin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

DEVLETİN ANAYASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

w
w

w

Destek ziyareti için gazeteye gelen isimlere tek tek teşekkür eden Hürriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Anayasa'nın 28'inci maddesini okuyarak," "Devlet
basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır" diyor. Yani basın özgürlüğünün bu binada yaşaması için devletin önlem alma yükümlülüğü var" dedi. İkinci saldırı
olduğunda binada olduğunu hatırlatan Ergin, "Bu saldırı başladığında evet bahçede sınırlı
sayıda polis görevlisi vardı. Biz de buradan izliyorduk. Hakikaten polis görevlilerinin bu
saldırıyı önleyebileceklerini düşündüğümüz için çekinmeden buradan bakıyorduk. Fakat
bir anda taşkınlık öyle bir noktaya geldi ki, sınırlı sayıdaki polis görevlisi kalabalığı durdurmakta acz içinde kaldı. Dolayısıyla Anayasanın 28. Maddesinde yer alan, "devlet
basın özgürlüğünü korumaya dönük önlem alır" hükümlülüğü dün akşam burada gözümüzün önünde yerine getirilmedi" diye konuştu.
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21.10.2015

Uluslararası basın kuruluşlarından
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

g.
tr

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) liderliğinde toplanan farklı uluslararası gazetecilik örgütlerinin oluşturduğu ortak heyet, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’yu ziyaret etti. Heyet ziyaretin ardından TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda bir
basın açıklaması yaptı

.tg
c.
or

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Sınır
Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu/Avrupa
Gazeteciler Federasyonu (IFJ/EFJ), Article
19, Index on Censorship (Sansür Endeksi)
ve EthicalJournalism Network’un (Etik
Gazetecilik Ağı) de aralarında bulunduğu
uluslararası meslek örgütü temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Toplantıda; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter
Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın
Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu hazır bulundu.

w
w

w

Heyet ziyaretin ardından editörlerle Nezih Demirkent Toplantı Salonu’nda bir araya
geldi toplantıda Türkiye’deki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Ardından TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda
basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay
Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Sansür İçeriği
Komitesi Hukuk Görevlisi MelodyPatry, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Etik Gazetecilik Network Üyesi Ceren Sözeri, 19. Madde Program Direktörü David Diaz-Jogeix,
Basın Enstitüsü Derneği Başkanı/IPI Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel, Gazetecileri Koruma
Komitesi Avrupa ve Asya Merkez Programı Araştırma Görevlisi MuzaffarSuleymanov,
IPI Hukuk ve İletişim Direktörü Steven M.Ellis, IPI İcra Direktörü Barbara Trionfi söz aldı.

BAŞKAN OLCAYTO: GAZETECİLİK ELEŞTİRİ MESLEĞİDİR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şöyle konuştu: “Türkiye’de
tek tip gazeteci yetiştirilmek isteniyor. Çünkü çok sesli değil tek sesli bir yönetim istiyorlar. İktidarın istediği şeyler yazılsın, iktidara övgü yapılsın istiyorlar. Oysa gazetecilik
eleştiri mesleğidir. Demokrasi ise tahammül rejimidir. Ama Türkiye’de demokrasiye tahammül yok. Tahammül olmadığı için zannediyorum biz 92 yıllık Cumhuriyet döneminde bir türlü gerçek demokrasiye ulaşamadık. Türkiye gazetecileri olarak; çok fazla
bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki; çağdaş demokrasilerde gazeteciler nasıl yaşıyorsa
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.tg
c.
or

DAVİD DİAZ: HAKARET SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILMALI

g.
tr

Türkiye’de de öyle yaşasın. Dışarıda nasıl haber yapıyorlarsa bizde öyle haber yapalım.
Dışarıda güvenlikleri nasıl korunuyorsa Türkiye’de de öyle korunsun. Bugün hele Güneydoğu’da gazetecilik yapmak olanaksız. Orada ancak haber portallarıyla haber yapan,
haberleri duyurmaya çalışan meslektaşlarımız var. Bu portalların 106’sı bugün engelli.
Ulaşılamıyor. Muhalif yayın yapan televizyon dijital platformlardan, uydudan çıkarılıyor.
Devletin bankaları denetime tabi tuttuğu bir kuruluş TMSF, bugün yayıncılık yapıyor.
Bu çok ilginç. Oradaki arkadaşları tasfiye ediyor, iktidara yakın arkadaşları getiriyor. Yayıncılığa başlıyor. Yayıncılık onların işi olmaması gerekiyor. 1 Kasım’da iyi bir sonuç alınsa
da medya için çok umutlu olmak mümkün değil. Ama bu zorlukların bir kısmını aşmış
oluruz. Bütünlüğümüzü ben de vurguluyorum. Hangi gazeteden olursa olsun gazeteci
mesleğini yapmak zorundadır. Elbette iktidar gelecek gidecek ama gazetecilik hep kalacak.”

w

19. Madde Program Direktörü David Diaz, şunları dile getirdi: “Türkiye’de çok sayıda
gazeteci Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanıyor. Sansürün bir diğer aracı da Türk
Ceza Kanunları ve Terörle Mücadele Yasası olarak karşımıza çıkıyor. Eleştirel habercilik sümen altı edilmek için kanunlar
kullanılmamalı. Kanunlar bahane edilerek ifade özgürlüğü engellenmemeli. Halk
gerçekleri bilmek zorunda. Bir diğer endişe verici durum da Cumhurbaşkanı’nın
bizzat yayın kuruluşlarını arayıp haberlerin yayınlanmamasını isteyebilmesidir.
Bizim için bu gerçekten endişe verici bir durum. Türkiye’de yürütme ve yargı arasındaki
ayrımın belirsizleşmesi endişe verici. Siyasi partilere bir çağrımız var. Yasalardan hakaretin suç olmasının çıkarılmasını , kanunların ifade özgürlüğünü koruyacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.”

w
w

SULEYMANOV: GAZETECİLERİN CAN GÜVENLİĞİ KORUNMALI

Gazetecileri Koruma Komitesi Avrupa ve Asya Merkez Programı Araştırma Görevlisi
Muzaffar Suleymanov, şunları dile getirdi: “Gazetecilerin can güvenliğinin korunmasını
istiyoruz. Gazetecilere saldıranların bulunmasını istiyoruz. Hükümetlerin görevi basın
kuruluşlarına, kuruluşların yöneticilerine, muhabirlere yönelik tehditleri soruşturmak ve
peşinden gitmektir. Gazetecilik suç değildir, gazetecilere suçlu gibi davranılmaz.”

MELODY PATRY: TUTUKLU GAZETECİLERİ SERBEST BIRAKIN

Sansür İçeriği Komitesi Hukuk Görevlisi Melody Patry şöyle konuştu: “Türkiye’de
gazeteciler hapsediliyor. Şu anda 20’den fazla gazeteci hapiste. Bazıları tutuklu yargılanıyor, bazılarının hükümleri kesinleşmiş durumda. Kimileri terörle mücadeleden yargılanıyor. Türkiye’de parmaklıklar ardındaki bütün gazetecilerin serbest bırakılması
çağrısını yapıyoruz. Adana’da dava öncesi tutuklu bulunan Muhammed İsmail Resul’un
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serbest bırakılmasını istiyoruz. Gazetecilik suç değildir. Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi
olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bağlayıcı olduğunu hatırlatırız. Taciz
edilen, baskı altındaki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz.
Gazeteciler, tercümanlar da dahil bütün medya çalışanlarının serbest bırakılması çağrısını yeniliyoruz.”

g.
tr

IPI Hukuk ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, şunları dile getirdi: “Türkiye’deki son
gelişmeler gazetecileri caydırma ve ifade özgürlüğünü engelleyici boyutlarda. Yayın yasakları getiriliyor, web siteleri engelleniyor. Son 3 ayda 101 sitenin, 40 sosyal hesabın,
170 URL bağlantısının engellendiği yapılan araştırmalarla göze çarpıyor. Yasakların sona
ermesi gerekiyor. Gazetecilerin mesleklerini rahat bir şekilde yapabilmeleri gerekiyor”

CEREN SÖZERİ: MEDYA SAHİPLİĞİ SANSÜR ARACI OLMAMALI

.tg
c.
or

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Etik Gazetecilik Network Üyesi Ceren Sözeri,
şu noktalara dikkat çekti: “Türkiye’de medya sahipliğinin bir sansür aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Toplumdaki kutuplaşmanın medya sektörüne de yansıdığını söyleyebiliriz. Bazı kaynakların hükümete yakın medya organlarına aktarılması medya içinde
sansür olarak algılanıyor. Bunun yanı sıra hükümeti eleştiren medya kuruluşlarının da
vergi cezalarıyla cezalandırıldıklarını görüyoruz. Televizyonlar dijital platformlardan çıkarılıyor. Medya alanında çok sesliliğin engellenmemesini, şeffaf ve adil bir alanın oluşturulmasına imkan verilmesini istiyoruz.”
IPI İcra Direktörü Barbara Trionfi, “Demokrasiye sunabileceğimiz katkı bağımsız gazeteciliğin yapılabilmesine olanak sunmaktır. Kamuoyunu doğrudan ilgilendiren konuları
haberleştirmektir” dedi.

ORTAK DEKLARASYON YAYINLANDI

Ortak yayınlanan deklarasyonda ise şu noktalara dikkat çekildi:

w

*Gazetecilerin üzerindeki baskı 7 Haziran seçimlerinden sonra çok daha fazla artmıştır. Kamu çıkarını doğrudan ilgilendiren konuların özgürce, bağımsız bir şekilde haberleştirilmesinin önündeki engeller kaldırılmalı.

w
w

*Bu baskının devam etmesi Türkiye’deki seçmenlerin sandığa bilgili bir şekilde gitmesini engelleyebilecek bir durumda. Halkın bilgilendirilmemiş olarak sandığa gitmesi
demokrasiyi doğrudan etkileyecektir. Biz, baskı altındaki meslektaşlarımızla dayanışma
içindeyiz. Meslektaşlarımızı işlerini yapmaktan alıkoyan, engelleyen sansürün acilen sonlandırılmasını talep ediyoruz.
*Baskı atmosferinin de yarattığı oto sansür ikliminin giderek kuvvetlenmesine de
dikkat çekiyoruz. Bütün gazetecilerin özgür bir şekilde kamu çıkarını ilgilendiren yolsuzluk, Kürt meselesi, insan hakları ihlalleri, Suriye, devam eden iç savaş gibi konularda rahatça haberlerini yapabilmelerini istiyoruz.
*Cezasızlık kültürünün yerleşmesinin bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor.
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27.10.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden İpek Medya Grubu'na ziyaret

Başkan Olcayto: Medyanın dayanışma içinde olması şart

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, İpek Medya Grubu’na kayyum
atanmasına tepki gösterdi. Başkan Olcayto, “İktidarlar gelip geçecek; ama gazetecilik
hep kalacak. Özgür, dürüst, bağımsız, bağlantısız gazeteciler yaşayacak” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreteri Sibel
Güneş, İpek Medya Grubu’na kayyum atanması üzerine Bugün TV ve Bugün Gazetesi
yöneticilerine ve çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı açıklamada şunları
söyledi:
“Medya kuruluşuna kayyum atanmasını ilk kez görüyoruz. İpek Medya Grubu ailesine,
çalışanlarına geçmiş olsun diyorum. Bunlar iktidarın seçime çok az kala yıldırma, korkutma çabaları. Ama bundan medyanın ayakta duran kesimi yılmayacak. Basın özgürlüğünü, halkın doğruları öğrenme, haber alma özgürlüğünü sonuna kadar savunacak.
İktidarın ne yapmak istediğini doğrusu anlamak zor. Ben bu baskıları, iktidarın, iktidardan
gitme korkusuna bağlıyorum.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNE YENİ ENGELLER GETİRİLİYOR

w
w

w

Her gün halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme özgürlüğünün önüne yeni engeller
getiriyorlar. Düşünceyi ifade özgürlüğüne tahammülleri yok. Demokrasiyi sevmiyorlar.
Türkiye’de demokrasinin yeşermesini istemiyorlar. Seçimden sonra da medyanın üzerindeki baskının kolay yatışacağını, düşünmüyoruz. Olsa olsa koalisyon olacak. Koalisyondan nasıl bir rejim çıkar onu da tartışacağız. Biz meslektaşlarımızın yanında olacağız.
Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Medyanın dayanışma içinde olması şart. Eski hesaplaşmaları unutup, dayanışmanın sürdürülmesi lazım. Bugün size, yarın onlara, sonra bir
başkasına baskı yapılacak. Bu iktidar da medyaya ne kadar zarar verirse versin zamanla
gidecek. Ama gazetecilik hep kalacak. Özgür, dürüst, bağımsız, bağlantısız gazeteciler
yaşayacak.”
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14.12.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, üç yöneticisi hakkında 11 ay
20'şer gün hapis cezası verilen Birgün Gazetesi’ne destek ziyareti yaptı. Birgün Gazetesi
Yayın Danışmanı Barış İnce, Yazı İşleri Müdürü
Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdür Can
Uğur’a “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 11 ay 20’şer gün verilen hapis cezası ertelenmişti.

g.
tr

TGC ve TGS'den Birgün'e dayanışma ziyareti

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel
Sayman Gülseren Ergezer Güver, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş Birgün Gazetesi’nde
İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ve Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ile görüştü.

BAŞKAN OLCAYTO: MESLEKTAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Turgay Olcayto, ziyarette şunları söyledi:

w

“Türkiye’de gazetecilik zorlu bir dönemde geçiyor. Gazeteciler üzerinde çok ağır baskı
var. Gazeteler hem siyasi hem de ekonomik baskıyla sindirilmeye çalışılıyor. Şu anda 31
meslektaşımız cezaevinde. Meslektaşlarımıza sürekli dava açılıyor. Gazetecilerin ikinci
uğrak yeri adliyeler oldu. Biz meslek örgütleri olarak meslektaşlarımızın her zaman yanındayız. Umutsuz değiliz.”
Birgün Yayıncılık ve İletişim A.Ş. İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ise şöyle konuştu:

w
w

“Haberlerimiz cezalandırılıyor. Verilen kararlar siyasi ve sindirmeye yönelik. Şu anda
Cumhurbaşkanının hakaret iddiası ile basına açtığı 70’e yakın dava var. Bize Cumhurbaşkanına hakaretten açılan dava sayısı ise 12. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla
açılan toplam dava sayısının ise 1000’e yakın olduğu belirtiliyor. Bizler her türlü baskıya
rağmen gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.”
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21.01.2016

TGC’den Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a ziyaret

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar ve
Genel Sekreter Sibel Güneş, Başbakan Yardımcısı ve Basından Sorumlu Devlet Bakanı
Numan Kurtulmuş’a 20 Ocak Çarşamba saat 16.00’da yaptığı ziyarette basının sorunları
konulu bir rapor sundu.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap
Munyar ve Genel Sekreter Sibel Güneş
Başbakan Yardımcısı ve Basından Sorumlu Devlet Bakanı Numan Kurtulmuş’u
ziyaret etti.

20 Ocak Çarşamba günü saat
16.00’da yapılan ziyarette Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a Basın Yayın
Enformasyon Genel Müdürü Ahmet Göktürk İnan ve Başbakanlık Müşaviri Ali Öztürk
eşlik etti. Ziyarette Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş basınla ilgili tabloyu tam
olarak görebilmek için basın meslek örgütleriyle görüşmeler başlattıklarını belirtti.
Ziyaret sırasında TGC heyeti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a gazetecilerin
işsizlik, sendikasızlık, düzenli maaş alamama, fiziksel saldırıya uğrama, tutuklu yargılanma, siyasetçiler tarafından “terörist diye damgalanma, akreditasyon ve yayın yasakları sorunları hakkında bir rapor sundu.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin TGS ile birlikte kamu yararı taşımadığı için yeni
Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için açtığı davanın dilekçesi de Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş ile paylaşıldı. Görüşmede Basın Kartları Yönetmeliği ile ilgili basın
meslek örgütlerinin de görüşlerinin alınarak sorunlu maddelerle ilgili düzeltilme yapılması talep edildi.
Bir saat süren görüşmede Başbakan Yardımcısı ve Basından Sorumlu Devlet Bakanı
Numan Kurtulmuş basın meslek örgütleriyle iletişim artırılacağını ve sorunların çözümü
için değerlendirme yapılacağını belirtti.
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26.02.2016

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden Cumhuriyet’e ziyaret

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş,
özgürlüklerine kavuşan Can Dündar ile Erdem
Gül’ü, Cumhuriyet Gazetesi’nde ziyaret etti.
Ziyarette Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu
Başkanı Akın Atalay, cumhuriyet.com.tr yayın
yönetmeni Oğuz Güven, Erdem Gül'ün eşi
Aslı Gül de bulundu.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem
Gül’ü ziyaret etti.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne özgürlüklerine kavuşmaları için başından beri verdikleri destek için teşekkür etti. Dündar
ve Gül, “Bu süreçte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hep yanımızda oldu. Biz özgürlüğümüze
kavuştuk. Şimdi içerdeki 30 meslektaşımızın özgürlüğüne kavuşması için çalışacağız.
Gazetecilik mesleğini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN OLCAYTO: KARARDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU VAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı konuşmada şunları
dile getirdi:

w
w

w

“Erdem Gül ve Can Dündar’a ziyarette bulunduk. Meslektaşlarımızın özgür kalmasından ve Anayasa Mahkemesi’nin kararından çok mutluyuz. Bu kararda basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne vurgu var. Türkiye’nin geleceği için aydınlık bir mesaj. İçeride
olan diğer arkadaşlarımız da bu karardan yararlanacak. Bütün bunlar olurken bir ihbar
üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı, IMC TV’yi TURKSAT’tan çıkarma girişiminde bulundu. Bu da halkın haber alma özgürlüğüne vurulmuş başka bir darbe. Umarım bu girişim sonuçsuz kalır.”

GENEL SEKRETER GÜNEŞ: 30 MESLEKTAŞIMIZIN DA EN KISA ZAMANDA SERBEST
KALMASINI İSTİYORUZ”
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, şöyle dedi:

“Şu an cezaevinde 30 meslektaşımız daha var. Can Dündar ve Erdem Gül’ün çıkmış
olmasından çok mutlu olduk. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
de bu ülkede uygulanabilirliğini gösterdi. Umarız, siyasetçiler gazeteciliğin artık casusluk
ve terörizmle bağdaştırılmaması gerektiğini bu kararla hatırlarlar. Umarız 30 meslektaşımız da Can Dündar ve Erdem Gül gibi özgür kalır.”
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01.05.2013

TGC Yönetim Kurulu 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda çıkan olaylarla ilgili
bir açıklama yaptı

“Yasakçı ve otoriter tavır ülkede uzlaşı kültürünü yok ediyor”

TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak 1 Mayıs İşçi ve
Emek Bayramı’nı izleyen gazetecilerin, polisle göstericiler arasındaki çatışma sırasında
büyük sıkıntı yaşadığına dikkat çekti.

.tg
c.
or

“1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda İstanbul’un Avrupa yakasında polisle göstericiler
arasında çıkan çatışmalarda görev başındaki gazeteciler yine büyük sıkıntı yaşadılar.
Halka doğru, yansız haberleri hızlı bir biçimde ulaştırmaya çalışan, muhabir ve kameraman arkadaşlarımızın yoğun biber gazından etkilendikleri, atılan cisimlerle yaralandıkları
gözlenmiştir. Çeşitli uyarılarımıza karşın kolluk güçlerinin gazetecileri koruma rahat çalışma olanakları sağlama adına bir önlem almadığı görülmektedir.

GAZ BOMBASI, TAŞ VE GÖZALTI

TGC 1 Mayıs Kriz Masası’na yapılan başvurulardan Birgün Gazetesi’nin bahçesine gaz
bombası atıldığını, çalışanların etkilendiğini, Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Rüya Özkalkan’ın ise koluna isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralandığını öğrendik. Meslektaşlarımız Doğan Haber Ajansı muhabiri Zeki Günal, Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Cihat
Arpacık, Ülke TV kameramanı Fatih Yersiz ile muhabir Samet Serhat Sarı ise gösterilerde
atılan taşlardan zarar gördü. Kameraman Fatih Yersiz’in ayağı kırıldı. Olayları izleyen ve
canlı yayın yapan Cem Tv muhabiri Dilek Odabaş ise gözaltına alındı.

w

TASARRUF TEDBİRİ NEDENİYLE GAZ MASKESİ VERİLMEMESİ

Bazı gazete ve televizyon kuruluşlarının da tasarruf önlemleri nedeniyle 1 Mayıs olaylarını izleyen gazetecilerine gaz maskesi vermediğini de üzülerek öğrendik.

w
w

1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nı barışın egemen olacağı şenliklerle kutlanması beklenirken İstanbul’da estirilen yasakçı ve otoriter tavrın ülkede uzlaşı kültürünün yok ettiğini gözlüyoruz. İstanbul’u ulaşımı engelleyerek günlük hayatı felç eden üzücü
olaylardan, kentte yaşayanların uğradığı mağduriyetten iktidarın da ana muhalefetin de
dersler çıkarmasını bekliyoruz.
Üzücü olaylarda yaralanan biber gazından zehirlenen gazetecilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zamanki gibi zorluk derecesi yüksek bir çalışmayı başarıyla gerçekleştirdikleri için de kutluyoruz.”
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02.05.2013

TGC: Basın özgürlüğünde geri gidiş sürüyor

g.
tr

Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaptı. Halkın doğru yansız bilgi edinme hakkı olan Basın Özgürlüğü konusunda Türkiye’nin 2013 yılında da çağdaş ülkeler arasında sınıfta kaldığının
vurgulandığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

.tg
c.
or

“Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü bu yıl da buruk bir biçimde karşılıyoruz. Ülkede
düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin halen kalkmadığını yazılı ve görsel
basında çalışan gazetecilere baskı ve tehditlerin sürdüğünü üzülerek gözlemlemekteyiz.
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununda beklenen iyileştirmeler 2013 yılında da gerçekleşmemiş yürürlüğe giren 4.Yasa Paketi de geniş
anlamda basın özgürlüğüne katkı sağlamamıştır. Salt yazdıkları ve düşündüklerini ifade
ettikleri için şu anda cezaevinde 62 gazetecinin bulunması da bu gerçeğin bir göstergesidir. Amerikan İnsan Hakları ve Özgürlükleri İzleme Örgütü Freedom House’un ‘2013
Dünya Basın Özgürlüğü’ raporunda Türkiye’nin dünyada cezaevlerinde en çok gazeteci
bulunduran ülkelerden biri olarak göstermiştir. Raporda Türkiye’nin” kısmen özgür ülkeler” sınıfına dahil edilmesi ülkemiz açısından üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken
bir durum olarak ortaya çıkıyor.

w

Sansürün ve otosansürün olmadığı düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı, cezaevlerinde gazetecinin bulunmadığı bir Türkiye ancak bu
ayıptan kurtulabilir diye düşünüyor ve iktidarı muhalefetiyle tüm parlamentoyu ivedi
olarak bu konuda çaba göstermeye çağırıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak
2013 yılı sona ermeden editöryal bağımsızlığın sağlandığı çalışan gazetecilerin sendikal
haklarının ve çalışma koşullarının güvence altına alındığı, medya içindeki çekişmelerin
yerini salt gazeteciliğe ve meslek içi dayanışmaya bıraktığı, meslek etiğinin öne çıktığı
bir medya dünyası yaratmak hayal değil.

w
w

Biz gazeteciler düşünüyoruz ki; inanır, birbirimize güvenir ve birlikteliğimizi sürdürürsek önümüzdeki tüm engelleri aşabilir ve bu hayali gerçeğe dönüştürebiliriz. Tüm
meslektaşlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, gelecek yıl tüm yakınmalardan uzak bir medya ortamında buluşmayı umuyoruz.”
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10.05.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaptı

“Gaziantep’te meslektaşlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Gaziantep Lojistik Müdürlüğü’nde çıkan bir yangını
haber yapmak için bölgeye giden gazetecilerin görevlilerce darp edilmesini kınadı.

Halkın gerçeklerden haberdar olma hakkına hizmet eden gazetecilere yönelik saldırılara her gün bir başkasının eklenmesinin şeffaf demokrasi anlayışına aykırı olduğuna
işaret eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

.tg
c.
or

“Gaziantep’te TCDD Gaziantep Lojistik Müdürlüğü içinde bulunan bir vagonda yangını görüntülemek isteyen Doğan Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin
özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramasını şiddetle kınıyoruz.

Gazetecinin görevi halkın haber alma hakkına hizmet etmektir. Bu saldırıyı halkın
bilgi edinme hakkına yapılmış çirkin bir saldırı olarak niteliyoruz. Meslektaşlarımızın görevlerini yerine getirmelerini engellemekle yetinmeyerek can güvenliklerini de tehdit
edenlerin cezasız kalmamasını istiyoruz.

w
w

w

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ı saldırganların yakalanarak adalete teslim edilmelerini sağlamaya çağırıyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz.”
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12.05.2013

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı

“Reyhanlı’daki bombalı saldırı insanlık suçudur”

g.
tr

Reyhanlı’daki bombalı saldırının vahşiyane işlenmiş bir toplu kıyım olduğunu belirten
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı açıklamada, olaya ilişkin getirilen yayın yasağının
halkın doğru, yansız bilgilenme hakkını zedeleyeceğine dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu içerikle ilgili yayın yasağının kaldırılmasını istedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştiren bombalı saldırıyı insanlık suçu olarak niteledi.

.tg
c.
or

TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Türkiye-Suriye sınırında
halklar arasındaki gerginliği fırsat bilerek sivil halkı hedef alan bombalı saldıyı düzenleyenlerin hangi gruba mensup olurlarsa olsunlar yaptıkları eylem vahşiyane işlenmiş bir
toplu kıyımdır. İnsanlık suçudur. Kınıyor ve lanetliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Patlama sonucu yaşamını yitiren 43 yurttaşımıza rahmet ve yakınlarına başsağlığı
diliyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyoruz.
Ayrıca olaya ilişkin konulan yayın yasağının, halkın doğru, yansız bilgilenme hakkını
zedeleyeceği düşünüyoruz. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talebini doğrultusunda
olay yerinden içeriğe ilişkin her türlü sesli görüntülü ve yazılı medyadaki yayınlara yasak
getirildiği açıklandı.

İÇERİKLE İLGİLİ YAYIN YASAĞI KALDIRILMALI

w

Olay yeri ve olay anı görüntüleriyle ilgili görüntülere sınır getirilse bile içerikle ilgili
her türlü bilginin medyayla şeffaf bir biçimde paylaşılmasını istiyoruz. İçerikle ilgili yayın
yasağının kaldırılmasını istiyoruz.

w
w

Bölgede zor koşullar altında görev yapan gazetecilere devlet görevlilerinin kolaylık
göstermelerini bekliyoruz.”
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14.05.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaptı

“Demokrasilerde tek seslilik değil, çok seslilik esastır”

g.
tr

Halkın gerçeklerden haberdar olma hakkının basında çok seslilikle mümkün olduğuna dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada son olarak Reyhanlı’da bu ilkenin çiğnendiğine işaret etti. Açıklamada,
“Reyhanlı'daki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşlara bakanların hastanede yaptığı
ziyarete AA ve TRT kameramanları alınırken Cihan Haber Ajansı muhabirlerinin engellenmesi ayrımcılıktır. İktidarı örtülü akreditasyon uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, söylemde çok sesliliği isteyen iktidarın uygulamada tek sesliliği tercih etmesinin basın özgürlüğüne zarar
verdiğine dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:
“Son dönemde iktidarın birçok toplantı ve ziyaretin takibini Anadolu Ajansı ve TRT
ile sınırlandırması söylemde çok sesliliği dillendirenlerin, uygulamada tek seslilikten yana
olduğunu göstermektedir. Bu örtülü bir akreditasyondur, haberleri denetim altına alma,
sansür sonucunu doğurmaktadır.

w
w

w

Demokrasilerde tek seslilik değil, çok seslilik esastır. İktidar; her yayın organına eşit
mesafede durduğu ve gazetecilerin mesleklerini yapma özgürlüğünü engellemediği sürece halk da olaylarla ilgili şeffaf bir biçimde bilgilenecek ve kulaktan kulağa dolaşan
sağlıksız bilgiler de habere dönüşmeyecektir. Bunlardan hareket ederek iktidarı medyada
çok sesliliğe ve her yayın organının haber alma hakkına saygı göstermeye, örtülü akreditasyon uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyor ve tekrar Reyhanlı’daki yayın yasağının
kaldırılmasını istiyoruz.”
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31.05.2013

TGC Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarda gazetecilerin hedef seçilmesini kınadı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaptı:

g.
tr

“Gazetecilere saldırıyı kınıyoruz”

.tg
c.
or

Taksim Gezi Parkı’nda nöbet tutan sivil inisiyatif grubuna polisin müdahalesi sırasında
olayları izleyen gazetecilerin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu “Meslektaşlarımıza ve sivil yurttaşlara yönelik şiddet içeren saldırıların bir kez daha tekrarlanmasından üzüntü duyuyoruz. Yasakçı ve otoriter
tavırlarla gazetecilerin de baskı altına alınmaya çalışılmasını kınıyoruz. Güvenlik güçlerini sağduyuya çağırıyoruz” dedi.

Taksim’deki Gezi Parkı'nda 4 gündür nöbet tutan sivil inisiyatif gruba yapılan polis
müdahalesi sırasında olayları izleyen gazeteciler yaralandı. Gazeteciler, milletvekilleri
ve yurttaşlar biber gazı ve tazyikli sudan etkilendiler. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında gazeteci
Ahmet Şık ve Hürriyet Daily News’ten Emrah Gürel’in yaralandığına; Milliyet Gazetesi
Muhabiri Hüseyin Özdemir’in ise gaz etkisiyle baygınlık geçirdiğine dikkat çekerek “Gazetecilik faaliyeti nedeniyle arkadaşlarımıza yönelik saldırı utanç vericidir. Bu olayı kınıyoruz. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nden gazetecilere yönelik saldırıyı
gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklaması şöyle:

w
w

w

“Gazetecilere yönelik yasakçı ve otoriter tavır ne yazık ki sürüyor. Doğru, yansız haberleri hızlı bir biçimde ulaştırmaya çalışan meslektaşlarımız Taksim Gezi Parkı’ndaki
olaylarda yine hedef seçildi. Gazeteci Ahmet Şık ve Hürriyet Daily News Gazetesinden
Emrah Gürel atılan gaz bombaları nedeniyle yaralandı. Milliyet Gazetesi muhabiri Hüseyin Özdemir ise yoğun biber gazından etkilendi. Basın özgürlüğünü engellemeye yönelik ve olayları izleyen gazetecileri bu tür yöntemlerle baskı altına alınmasını savunmak
mümkün değildir. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun derken, İstanbul Valiliği ve Emniyet
Müdürlüğü’nden olayların sorumlularının bulunmasını bekliyoruz.”
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03.06.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaptı

“Medyayı hedef seçerek sorunlar çözülmez”

g.
tr

İSTANBUL-Taksim Gezi Parkı’nda başlayan protesto eylemleri sırasında gazetecilerin
hedef seçildiğini ve çalışmalarının engellendiğini belirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklaması şöyle;

.tg
c.
or

“Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilere polisin aşırı güç
kullanımı ve sert müdahalesi sırasında gaz bombaları ve plastik mermilerle birçok meslektaşımız yaralandı. Olaylar sırasında gazeteciler, emniyet güçlerinin yanı sıra protestocuların da hedefi oldu. Bunlar kabul edilemez. Medyayı hedef seçerek sorunlar
çözülmez.

GAZETECİLER HEDEF SEÇİLMEMELİ

Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar en zor koşullarda halkın haber alma
hakkı için görev yapıyorlar. İktidarın basın üzerindeki aşırı baskısı nedeniyle bazı yazılı
ve görsel kuruluşların haberlerini sansürlemesinin yarattığı sorunların; zaten türlü güçlükler altında görev yapan gazeteciler hedef seçilerek çözülemeyeceğini bir kez daha
hatırlatıyoruz.

YARALANAN MESLEKDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUZ

w

Son olaylarda yaralanan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, basının görevini
yerine getirmesi için gerekli güvenlik koşulların sağlanmasını istiyoruz. İktidarı otoriter
tavrından vazgeçmeye, basın ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi temel
hak ve özgürlükler konusunda özenli davranmaya, copsuz, biber gazsız, plastik mermisiz
bir üslup geliştirmeye davet ediyoruz. Muhalefetin de söylemlerinde basın emekçisini
koruyan bir üslup kullanmasını bekliyoruz.

w
w

MEDYANIN GÖREVİ

Medya kuruluşlarını da başta siyasi otorite olmak üzere tüm taraflardan gelen baskılara karşı direnerek sansüre karşı çıkmalarını, gelişen olaylarla ilgili Türkiye Gazetecilik
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni dikkate alarak toplumu doğru ve hızlı bir biçimde bilgilendirmeleri konusunda sorumlu davranmaya çağırıyoruz.”
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12.06.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir açıklama yaptı

“Basın ve ifade özgürlüğü cezalandırılamaz”

g.
tr

Taksim Gezi Parkı olaylarını izleyen 21 gazetecinin yaralandığını, 4 gazetecinin de gözaltına
alındığını belirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) meslektaşlarına hukuksal destek vereceğini duyurdu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti basın ve ifade özgürlüğünün korunması ve
basın emekçilerinin görevlerini güvenli bir biçimde yapabilmeleri için iktidarı, muhalefeti
ve medyayı göreve çağırdı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Taksim Gezi
Parkı’ndan başlayan gösterileri izleyen 21 gazetecinin yaralandığına, 4 gazetecinin gözaltına
alındığına dikkat çekti. TGC, olaylarda yaralanan ve gözaltına alınan tüm meslektaşlarına
hukuksal destek vereceğini açıkladı.

İktidarı ve muhalefeti basın emekçilerine yönelik söylemlerinde özenli olmaya, güvenlik
güçleri ve göstericileri de gazetecileri hedef seçmemeye davet eden Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, medya kuruluşlarının tüm baskılara direnerek halkın haber alma hakkı için gerçekleri ortaya koyan şeffaf bir gazetecilik yapmasını istedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklaması şöyle:

“Taksim Gezi Parkı'ndaki direnişle başlayarak Türkiye’ye yayılan gösterilerde güvenlik
güçlerinin göstericilere uyguladığı orantısız şiddet, gazetecileri de hedef almaya devam etmektedir.
Hiçbir parasal karşılığı olmayan ama demokrasinin teminatı olan basın ve ifade özgürlüğü cezalandırılmaktadır.

w

Bugüne kadar gazetecilerin, açılan davalar ve cezaevine konulma baskısı altında görev
yapmaya çalışmasını görmezden gelenler, halkın basın ve ifade özgürlüğü konusunda bir talebi olmadığını ileri süren siyasetçiler, artık gerçeği görmek zorundadırlar.

w
w

BASIN EMEKÇİLERİ CAN GÜVENLİĞİNDEN YOKSUNDUR

Bu ülkede basın emekçileri görevlerini yaparken can güvenliğinden yoksundur. Olayların
başlangıcından bu yana 18 gazeteci yaralanmış, 4 gazeteci gözaltına alınmıştır.
İktidar ve muhalefetin olayların başlangıcından itibaren medyaya yönelik eleştirileri
olayları izleyen basın emekçilerinin hedef alınmasına neden olmuştur. Siyasetçilerin medyaya yönelik söylemlerinde özenli olması gerekir.
Medya kuruluşları gazetecilerin can güvenliğini sağlayacak gerekli donanımı sağlamalıdır.
Medya kuruluşları gazetecilere görevlerini yaparken oto sansür ve sansür baskısından uzak
bir çalışma ortamı sağlamakla sorumludur.

GAZETECİNİN HALKA KARŞI SORUMLULUĞU İŞVERENİNE VE KAMU OTORİTESİNE OLAN SORUMLULUĞUNDAN ÖNCE GELİR
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“Gazetecinin sorumluluğu“ Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde şöyle
yer alır:

g.
tr

“Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst
biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele etmeli, halkı da bu
yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu
otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile
özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır.
Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler.”

RTÜK’Ü OBJEKTİF DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ

.tg
c.
or

Tüm bu yaşanan olayların ardından RTÜK’ün, Gezi Parkı olaylarında halkı şiddete teşvik
ettikleri gerekçesiyle Ulusal TV, Halk TV, Cem TV ve EM TV’ye para cezası vermesi düşündürücüdür. Medyaya uygulanan sansür konusunda hiçbir kaygıyı kamuoyuyla paylaşmayan
RTÜK, tamamen iktidarın görüşleri doğrultusunda işlev görmektedir. RTÜK’ü objektif davranmaya davet ediyoruz.

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPIYORUZ

Taksim Gezi Parkı’ndan başlayan ve yayılan olaylarda tüm tarafların tutumu tarihi bir
önem taşımaktadır. Bu nedenle iktidarı ve muhalefeti, eylemlerde yer alan tüm grupları
hoşgörü ve barış diline davet ediyoruz. İktidara toplumsal taleplerin dikkate almanın demokrasinin gerekliliği olduğunu hatırlatıyoruz. Basın emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerini ve medyayı göreve çağırıyoruz.

w

Olaylarda yaralanan ve gözaltına alınan meslektaşlarımızın isimlerini kamuoyuyla paylaşıyor; onlara tekrar geçmiş olsun diyor; basın ve ifade özgürlüğünün herkese lazım olduğunun altını çiziyoruz. Yaralanan ve gözaltına alınan tüm meslektaşlarımıza Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti olarak hukuksal destek vereceğimizi duyuruyoruz.”

YARALANAN GAZETECİLERİN LİSTESİ

w
w

• Gazeteci Ahmet Şık, BirGün gazetesi muhabiri Olgu Kundakçı,Reuters muhabiri Osman
Örsal, Sol gazetesi muhabiri Onur Emre,Sözcü muhabiri Yavuz Alatan, ETHA muhabirleri
Mehmet Canbek veSerdal Işık, polisin attığı gaz bombasıyla yaralandılar.
• ATV muhabiri Mesut Çiftçi ile ATV kameramanı İsmail Velioğlu,Taksim'de polisin attığı
plastik mermilerle yaralandılar.
• Hürriyet Daily News muhabiri Emrah Gürel, polis saldırısı sonucu ayağından yaralandı.
• Star Haber Muhabiri Osman Terkan’ın parmağı kırıldı
• Star Haber Müdürü Murat Uslu karnına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralandı.

• Evrensel gazetesi ve Hayat TV muhabiri İsmail Afacan, TOMA aracından sıkılan tazyikli
suyun gözüne gelmesiyle kör olma tehlikesi geçirdi.
• Milliyet muhabiri Hüseyin Özdemir gazın etkisiyle baygınlık geçirdi.
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• Taraf muhabiri Tuğba Tekerek'in kolunu kıvıran polis, Tekerek'e küfretti.
• İMC televizyonu kameramanı Özgür Söylemez ve İMC televizyonu Ankara muhabiri
Eren Güvendik, ayağından yaralandı.
• Ulusal Kanal kameramanı Bülent Ünal'ın kulağı yırtıldı.

g.
tr

• Milliyet Gazetesi foto muhabiri Ercan Arslan gaz fişeğiyle ayağından yaralandı. Aslan'ın
ayağına dikiş atıldı.
• Göstericilerin attığı taşın kafasına gelmesi sonucu hafif şekilde yaralanan Zaman Gazetesi foto muhabiri Celil Kırnapcı’ya 2 dikiş atıldı.

• Zaman Gazetesi İstihbarat Şefi İbrahim Doğan’ın koluna gaz bombası fişeği isabet etti.
Kolu kırılan Doğan, Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR

.tg
c.
or

• Kanal D Ankara temsilcisi Erhan Karadağ gözaltına alındı

• Sol gazetesi Ankara muhabiri Fatoş Kalaçay darp edilerek gözaltına alındı.

w
w

w

• Ulusal Kanal kameramanı Serkan Bayraktar ile Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Mustafa
Kaya olay yerinden canlı yayın yaparken gözaltına alındılar.
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13.06.2013

BASIN BÜLTENİ

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Yunanistan Devlet Radyo ve
Televizyonu Kurumu’nun(ERT) kapatılmasına ilişkin olarak Yunanlı meslektaşlarına bir
dayanışma mesajı gönderdi. TGC Yönetim Kurulu’nun mesajı şöyle:
Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (ERT) kapatılması üzerine işsiz
kalan 2,800 Yunanlı meslektaşımızla dayanışma içindeyiz

.tg
c.
or

Yunanistan’da 11 Haziran 2013 günü öğle saatlerinde hükümet sözcüsü ve Devlet
Bakanı Simos Kedikoglou kanun hükmünde bir kararname ile Yunanistan Devlet Radyo
ve Televizyon kurumunun ERT’in kapatıldığını açıkladı. Dört televizyon kanalı ve 6 ulusal
radyo istasyonuna sahip ERT’in 2.800 çalışanı açıklama üzerine direnişe geçti ve ekranlardan yayınlarını durdurmayacaklarını açıkladılar. Gece yarısı polis ERT vericilerini susturdu ve ekranlar karanlığa gömüldü, radyolar sustu.
Karar Yunanistan çapında onbinlerce kişinin Atina, Selanik, Pire, İrakliyo ve bir çok
kentinde ERT binaları önünde toplanıp protesto yapmalarına neden oldu. Protesto gösterileri şu anda da sürmekte.

Yunanistan’da koalisyon hükümetinin iki küçük ortağı PASOK ve Demokratik Sol
(DİMAR) partileri karara karşı çıktıklarını açıkladılar. Kapatma kararının Yunanistan’da
bir hükümet krizine yol açması bekleniyor.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) TRT gibi kurucu ortaklarından olan ERT’in kapatılmasını
protesto etti.

w
w

w

Medya tarihinde bir eşi daha görülmemiş bir kararla kamuya ait bir yayın kuruluşunun böylesine kapatılıp ekranlarının polis zoruyla karartılmasını ve 2.800 Yunanlı meslektaşımızın ihbarsız, uyarısız sokağa atılmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak
kınıyor ve Ege’nin karşı kıyısındaki meslektaşlarımıza her türlü dayanışmayı göstereceğimizi açıklamayı görev biliyoruz.
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16.06.2013

TGC: Başbakanı gazetecileri hedef göstermekten
vazgeçmeye çağırıyoruz

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) bir basın açıklaması yaparak Taksim Gezi Parkı
olayları sırasında yaralanan gazeteci sayısının 24’e, gözaltına gazeteci sayısının ise sekize
yükseldiğini açıkladı. TGC yaptığı açıklamada Başbakanın hem Türk, hem de yabancı
gazetecilere yönelik tehditlerinin gazetecilerin can güvenliğini ortadan kaldırdığına dikkat
çekti. Açıklamada; vali ve emniyet müdürlerinden gazetecilere yönelik gözaltı uygulamalarından vazgeçilmesi ve gazetecilerin can güvenliklerinin sağlanması istendi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklaması şöyle:

w

.tg
c.
or

“Taksim Gezi Parkı’ndan başlayan ve Türkiye geneline yayılan olaylarda basın ve
ifade özgürlüğünün cezalandırılması süreci devam etmektedir. Göstericilere yönelik
orantısız şiddeti haberleştiren gazetecilerin çalışması engellenmektedir. Şu ana kadar
güvenlik güçlerinin eylemcilere yönelik müdahalesi sırasında 24 gazeteci yaralanmış,
sekiz gazeteci de gözaltına alınmıştır. Taksim Gezi Parkı'na polisin müdahalesi sırasında
gazetecilerin girmesi yasaklanmıştır. Meslektaşlarımızın çalışırken kullandığı gaz maskelerine el konulmuştur. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında hem Türk, hem
de yabancı gazetecilere yönelik tehditlerde bulunması meslektaşlarımızın can güvenliğini ortadan kaldırmıştır. Başbakan konuşmalarında gazetecileri hedef göstermemelidir.
İllerdeki valiler ve emniyet müdürleri hem halkın, hem de gerçekleri haberleştiren gazetecilerin can güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Vali ve emniyet müdürlerini gazetecilere yönelik gözaltı uygulamalarından vazgeçmeye, temel insan hak ve özgürlüklerine
özen göstermeye, halkın ve gazetecilerin can güvenliklerini sağlamaya davet ediyor;
gözaltına alınan meslektaşlarımızın en kısa zamanda bırakılmasını istiyoruz.”

YARALANAN GAZETECİLERİN LİSTESİ

w
w

• Gazeteci Ahmet Şık, BirGün gazetesi muhabiri Olgu Kundakçı, Reuters muhabiri
Osman Örsal, Sol gazetesi muhabiri Onur Emre,Sözcü muhabiri Yavuz Alatan, ETHA
muhabirleri Mehmet Canbek veSerdal Işık, polisin attığı gaz bombasıyla yaralandılar.
• ATV muhabiri Mesut Çiftçi ile ATV kameramanı İsmail Velioğlu,Taksim'de polisin
attığı plastik mermilerle yaralandılar.
• Hürriyet Daily News muhabiri Emrah Gürel, polis saldırısı sonucu ayağından yaralandı.
• Star Haber Muhabiri Osman Terkan’ın parmağı kırıldı

• Star Haber Müdürü Murat Uslu karnına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralandı.
• Evrensel gazetesi ve Hayat TV muhabiri İsmail Afacan, TOMA aracından sıkılan tazyikli suyun gözüne gelmesiyle kör olma tehlikesi geçirdi.
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• Milliyet muhabiri Hüseyin Özdemir gazın etkisiyle baygınlık geçirdi.
• Taraf muhabiri Tuğba Tekerek'in kolunu kıvıran polis, Tekerek'e küfretti.
• İMC televizyonu kameramanı Özgür Söylemez ve İMC televizyonu Ankara muhabiri
Eren Güvendik, ayağından yaralandı.
• Ulusal Kanal kameramanı Bülent Ünal'ın kulağı yırtıldı.

g.
tr

• Milliyet Gazetesi foto muhabiri Ercan Arslan gaz fişeğiyle ayağından yaralandı. Arslan'ın ayağına dikiş atıldı.
• Göstericilerin attığı taşın kafasına gelmesi sonucu hafif şekilde yaralanan Zaman
Gazetesi foto muhabiri Celil Kırnapcı’ya 2 dikiş atıldı.

• Zaman Gazetesi İstihbarat Şefi İbrahim Doğan’ın koluna gaz bombası fişeği isabet
etti. Kolu kırılan Doğan, Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

.tg
c.
or

• Zaman muhabiri Cihan Acar’ın kolu isabet eden gaz bombası ile kırıldı.

• Milliyet Gazetesi’nin yazı işlerinde görev yapan Can Şişman başının arka kısmına
isabet eden gaz bombası ile yaralandı, hastanede. 4 dikiş atıldı.
• Milliyet muhabiri Samet Akten, olaylar sırasında çıkan arbede de yüksekten düşerek
ayağını burktu.

GÖZALTINA ALINANLAR

• Kanal D Ankara temsilcisi Erhan Karadağ gözaltına alındı

• Sol gazetesi Ankara muhabiri Fatoş Kalaçay darp edilerek gözaltına alındı.
• Ulusal Kanal kameramanı Serkan Bayraktar ile Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Mustafa Kaya olay yerinden canlı yayın yaparken gözaltına alındılar.

w
w

w

• Polis, İstiklal Caddesi'nde görev yapan aralarında DHA muhabiri Uğur Can’ın bulunduğu 4 gazeteciyi gözaltına aldı. Can’ı bir süre sonra serbest bırakan polisin gözaltına
aldıkları arasında Akşam muhabiri Serhat Uludağlar ve İMC TV editörü Gökhan Bicici
de var. Bir meslektaşımızın ismi ise henüz belli değil.
18.06.2013

TGC: El-Cezire kameramanlarının dövülmesini kınıyoruz

Taksim Gezi Parkı’ndan başlayan ve yayılan olaylarda göstericilere uygulanan orantısız şiddet gazetecileri hedef almaya devam ediyor. El-Cezire Türk kameramanları
Kemal Soğukdere ve Alper Çakıcı polisler tarafından dövüldü. Bu olayı kınıyor, Vali ve
İstanbul Emniyet Müdürü’nü olayın sorumlularını ortaya çıkarmaya çağırıyoruz. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımıza hukuksal destek vereceğimizi duyuruyoruz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
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18.06.2013

TGC: “Gazetecinin sorumluluğu gerçeği haberleştirmektir”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Takvim Gazetesi’nin birinci sayfasında
CNN'in savaş muhabiri Christiane Amanpour ile yapılmış gibi sunulan gerçek dışı röportajın Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı olduğunu açıkladı.
Röportajla ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne yüzlerce şikayet telefonu, faks ve
elektronik posta ulaştığına işaret eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı açıklamada
“Gazetecinin sorumluluğu gerçeği haberleştirmektir. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca,
gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak
ve uymak zorundadır. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en
yüksek seviyede uymayı taahhüt eder” uyarısını yaptı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı açıklama şöyle:

“Takvim Gazetesi’nin bugün birinci sayfasının manşeti olan CNN’in savaş muhabiri
Christiane Amanpour ile yapılmış gibi sunulan “Para için yaptık” başlıklı röportaj Türkiye
Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin Sorumluluğu başlıklı C bendine ve Gazetecinin Temel İlkeleri ve Görevleri başlığı altındaki E bendinin 1. 5. ve 10.
Maddelerine aykırıdır.
Bildirgede gazetecinin sorumluluğu “Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber
alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır” diye yer alır. Gazetecinin Temel
İlkeleri ve Görevleri E bendinin 1. 5. ve 10. maddelerine ise şöyledir:

w

'1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa
olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır. 5. Gazeteci; temel
bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri değiştiremez, tahrif
edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzak durur. 10.
Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu
ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.

w
w

Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkesin meslek ilkelerine en yüksek seviyede
uymayı taahhüt ettiğini hatırlatarak, meslektaşlarımızı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’yle uyumlu bir yayıncılık anlayışına davet ediyoruz.”
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07.07.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıklama yaptı

“Gazeteciyi hedef seçen şiddeti kınıyoruz"

g.
tr

Taksim’de 6 Temmuz cumartesi günü yaşanan olaylar sırasında güvenlik güçlerinin
vatandaşa ve gazetecilere karşı yine orantısız güç kullandığına dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, bir açıklama yaparak “Halkın haber alma hakkına
hizmet eden gazetecileri hedef seçen şiddeti kınıyoruz. Olaylarda 13 meslektaşımız yaralandı, iki meslektaşımız da göz altına alındı. İktidarı ve güvenlik güçlerini basın ve ifade
özgürlüğü cezalandırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklaması şöyle:

.tg
c.
or

“Taksim‘de 6 Temmuz Cumartesi günü yapılan gösterilerde polisin aşırı güç kullanımı ve sert müdahalesi sırasında yine gaz bombaları ve plastik mermilerle 13 meslektaşımız yaralandı. İki meslektaşımız göz altına alındı.
Basın emekçilerinin gaz bombası, plastik mermi ve gözaltı uygulamalarıyla çalışmalarını engelleyen güvenlik güçlerinin bu tutumunu kınıyoruz.

Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar en zor koşullarda halkın haber alma
hakkı için görev yapıyorlar. Medyaya yönelik aşırı baskı uygulayan iktidara, gazetecileri
hedef seçerek gerçeklerin halka ulaştırılmasının engellenemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. İktidarı ve güvenlik güçlerini basın ve ifade özgürlüğünü cezalandırmaktan
vazgeçmeye çağırıyoruz.

w

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, gazetecilerin görevlerini yapabilmesi için gerekli güvenlik koşulların sağlanmasını istiyoruz. Bir kez daha iktidarı otoriter tavrından
vazgeçmeye, basın ve ifade özgürlüğü, toplantı-gösteri yürüyüşü gibi temel hak ve özgürlükler konusunda demokratik davranmaya davet ediyoruz.

6 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLER:

w
w

Aydınlık Gazetesi’nden Beste Gül Öneren ve Selçuk Özmen.

6 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ TAKSİM’DE YARALANAN GAZETECİLER

1) Onur Erem (BirGün gazetesi muhabiri) basın kartını göstermesine rağmen polis
tarafından coplandı. Onur Erem, bir günlük iş göremez raporu aldı.
2) Evrim Kurdoğlu (Serbest gazeteci) polisler tarafından coplandı.

3) Eda Sönmez (Sözcü gazetesi muhabiri) gaz bombası nedeniyle geçici körlük yaşadı.
4) Özcan Yaman (Evrensel gazetesi yazarı ve foto muhabiri) biber gazı fişeği ile çenesinden yaralandı.
5) Yunus Dalgıç (Milliyet gazetesi foto muhabiri) TOMA’nın önüne fırlatıldı, yaralandı
ve objektifi kırıldı.
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6) Arif Balkan (Milliyet gazetesi muhabiri) plastik mermiyle yaralandı.
7) Tuğçe Tatari (Akşam gazetesinde çalışıyordu) polis tarafından yere atıldı, tartaklandı ve hakaret edildi.
8) Makbule Cengiz (Halk TV muhabiri) polis tarafından tartaklandı, kolunda morluklar meydana geldi.

g.
tr

9) Şengül Derin (Ulusal Kanal kameramanı) plastik mermiyle bacağından yaralandı.
10) Dilem Taştan (soL Gazetesi muhabiri) plastik mermiyle bacağından yaralandı.

11) Barış Yarkadaş (Gerçek Gündem haber portalı Genel Yayın Yönetmeni) boyalı
plastik mermiyle vuruldu.
12) Elif Akgül (Bianet muhabiri) boyalı plastik mermiyle vuruldu.

w
w

w

.tg
c.
or

13) Gökhan Biçici (IMC TV program yapımcısı) boyalı plastik mermiyle vuruldu.
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09.07.2013

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı

g.
tr

“Mısır’da gözaltına alınan 4 meslektaşımızın
serbest bırakılmasını istiyoruz”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Mısır’da gözaltına
4 Türk gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti. Star Haber muhabiri Murat Uslu ve
kameraman Zafer Karakaş’ın, A haber muhabiri Fatih Er ve kameraman Tufan Güzelgün’ün haber için Kahire’de olduğunu belirtenTürkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle:

w
w

w

.tg
c.
or

"Meslektaşlarımız görevlerini yaparken haksız yere gözaltına alındılar. Uluslararası
kurallar gazeteciyi ‘savaşların savaşmayan tarafı’ olarak tanımlamasına ve onlara dokunulmazlık tanımasına karşın, Mısır’da meslektaşlarımızın gözaltına alınması kabul edilemez. 4 meslektaşımızın hemen serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Dışışleri
Bakanlığı’nı meslektaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması, halkın gerçeklerden haberdar olma hakkının sağlanması ve özgür haber akışı için Mısır’a baskı yapmaya çağırıyoruz.”
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10.07.2013

TGC gazetecileri tehdit eden İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar hakkında
işlem yapılmasını istedi

g.
tr

“Polis tehdidi sınır tanımıyor”

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Kanal D Haber’de yayınlanan habere atıfta
bulunurak İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar’ı kınayan bir açıklama yaptı.
Cemiyet açıklamasında “Yunus Dolar’ın gazetecilerin ‘Biz gazeteciyiz. Neden üzerimize
gaz bombası ve plastik mermi atılıyor?’ sorusu üzerine ‘korunamıyorsanız burada işiniz
ne’ dediğine ve gazetecileri işten attırmak ve gözaltına almakla tehdit ettiğine” dikkat
çekildi. Cemiyet İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı
Yunus Dolar hakkında işlem yapması için göreve çağırdı.

Taksim Gezi Parkı sürecini izleyen habercilere yönelik biber gazı, plastik mermi, asitli
su ve coplu polis müdahalesine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürü
Yunus Dolar, 8 Temmuz Pazartesi günü Taksim Gezi Parkı’nda gelişmeleri izleyen gazetecileri tehdit etti. Televizyon haber bültenlerine yansıyan görüntülerde gazetecilerin
“Biz gazeteciyiz. Neden üzerimize gaz bombası ve plastik mermi atılıyor?” şeklindeki
sorusuna “korunamıyorsanız burada işiniz ne?” diye yanıt veren Yunus Dolar, bununla
da yetinmedi; gazetecileri "git ekmeğinle oynama" diyerek işten attırmakla ve gözaltına
almakla tehdit etti.
Yunus Dolar’ın bu tutumunu kınayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

w
w

w

“27 Haziran tarihinde TGC ve TGS İstanbul Şubesi olarak İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu’ya yaptığımız ziyarette gazetecilere yönelik şiddete başvuran polisler hakkında işlem yapılmasını istedik.Vali Mutlu, gazetecilere yönelik şiddetle ilgili başvuruların
dikkate alınacağını söylerek polis şiddetini kanıtlayan görüntü ve fotoğrafları istedi. Vali
Mutlu’ya bu sözünü hatırlatıyor ve gazetecileri açıkca tehdit eden Yunus Dolar hakkında
gerekli işlemi yapmasını istiyoruz. Uygulanmayan yaptırımlar nedeniyle polislerin gazetecilere karşı hukuk dışı davranması önlenemiyor. Sonuçta polis şiddeti sınır tanımaz
hale geliyor. Burada sorumluluk sadece polislerin değildir. Vali ve Emniyet Müdürü
olmak üzere tüm amirler de bu olaylardan sorumludur. Hukuk devletinde polis şiddetine
prim verilmemesinin yolu gerekli yaptırımların uygulanmasından geçer."
TGC Yönetim Kurulu, meslektaşlarına da bir kez daha çağrıda bulundu. Polis şiddetini
yaşayan gazetecilere hukuksal destek verileceğine vurgulayan TGC Yönetimi, “Meslektaşlarımızdan gazeteciye yönelik polis şiddetini ortaya koyan tüm kamera kayıtlarını ve
fotoğrafları bizimle acilen paylaşmalarını istiyoruz” dedi.
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24.07.2013

İkinci Gazetecilere Özgürlük Kongresi başladı

Gazetecilere özgürlük çağrısı yapıldı

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti
(Ankara) desteğiyle "İkinci Gazetecilere Özgürlük Kongresi Taksim'deki The Marmara
Oteli'nde başladı.Türk ve dünya basınından çok sayıda gazeteci İkinci Gazetecilere Özgürlük Kongresi'nde biraraya geldi. Kongrede, gazetecilerin üzerindeki ağır baskıların
kaldırılması; tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması, Türkiye'deki yasaların uluslarası
standartlara kavuşturulması, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki her türlü engelin bir an önce giderilmesi çağrısı yapıldı.
Gazetecilere Özgürlük Platformu
(GÖP) tarafından, sansürün ilk kez kaldırılışının (1908)105'inci yıldönümü
olan 24 Temmuz 2013 tarihinde "İkinci
Gazetecilere Özgürlük Kongresi, Taksim'deki The Marmara Oteli'nde başladı.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) desteğiyle
düzenlenen kongreye, GÖP'ü oluşturan 93 meslek örgütünün yanı sıra
uluslararası gazetecilik örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

w
w

w

Kongreye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, TGC Onur Kurulu Üyesi Atilla Özsever, CHP İstanbul Milletvekilleri Oktay
Ekşi, İlhan Cihaner ve Melda Onur, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkan Vekili Savaş
Kıratlı ve Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan
İpekçi, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı ve
Milliyet Gazetesi ve Al-Monitor yazarı Kadri Gürsel, Yurt Gazetesi Köşe Yazarı Ayşenur
Arslan, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Posta Gazetesi yazarı
Nedim Şener, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner, gazeteci Ferai Tınç, Ahmet
Şık'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

DÜNYA BASINI İZLEDİ

Toplantıyı ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) Başkanı Jim Boumelha,
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkan Yardımcısı Nadezda Azhgikhina, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Basın Özgürlüğü Danışmanı Steven Ellis, Güneydoğu Avrupa
Medya Örgütü (SEEMO) Genel Sekreteri Oliver Vujovic, Sınır Tanımayan Gazeteciler
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Örgütü (RSF) Avrupa Büro Temsilcisi Johann Bihr, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)
Başkan Yardımcısı Rob Mahoney, Uluslararası Yayıncılar Birliği'nden (IPA) Jose Borghino
ve Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin izledi.

TUTUKLU GAZETECİ YAKINLARI DA GELDİ

g.
tr

Yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan gazeteci -radyocu Füsun Erdoğan'ın ablası Şengül
Tanrıverdi, oğlu Aktaş Erdoğan, Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay toplantıya katılan
isimler arasındaydı.

İPEKÇİ: GAZETECİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ARTIYOR

w
w

w

.tg
c.
or

Kongre, GÖP Dönem Başkanı ve TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit
Gürtuna’nın konuşmalarıyla başladı. Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi, basın ve
ifade özgürlüğünün önemine değinerek konuşmasına
başladı. Sorunlarının sadece basın özgürlüğünden ibaret olmadığını söyleyen İpekçi, şöyle konuştu: "Bizler
konuşmaktan, fikrimizi açıklamaktan, hakkımızı aramaktan, doğruları haberleştirmekten, işten atılmaktan, sendikalaşmaktan, toplu sözleşme yapmaktan,
birbirimize sahip çıkmaktan korkarak, toplumun diğer
kesimlerinin dayanışma çağrılarına kulaklarımızı tıkayarak demokrasi mücadelesine katkı veremeyiz.
Medya patronları; sermayenizi kaybetmekten korkarak bir yere varamazsınız, nasıl olsa
bir gün kaybedeceğiniz medyanızı şimdiden halkın sesiyle paylaşın, hiç değilse onurunuzu kurtarın. Amerika Birleşik Devletleri'nde gaz kaçağı nedeniyle bir patlama meydana
geliyor; patlamanın şiddeti Türkiye'deki televizyonların stüdyosunda hissediliyor, anında
canlı yayınlara geçiliyor. Ama Türkiye'de evlerin balkonlarına, otel lobilerine, insanların
yüzlerine atılan gaz bombalarından hiç kimse haber kokusu alamıyor. Gezi Parkı'nda
başlayan ve tüm ülkeye yayılan barışçıl eylemler sırasında, olayları izlemekle görevli
olan 50'den fazla gazeteci polislerin kullandığı biber gazı ve plastik mermilerle yaralandı,
tekmelendi, coplandı, fotoğraf makineleri kırıldı, çektikleri resimler silindi, Soru sormalarına izin verilmedi, görev yapmaları engellendi. Bu dönemde, Türk ve yabancı uyruklu
20'den fazla gazeteci gözaltına alındı. Birkaç günlük ifade sürecinden sonra serbest bırakıldılar, ama hırpalandılar, yabancı uyruklu gazeteciler ise 1 yıl boyunca Türkiye'ye girmeleri yasaklanarak sınır dışı edildi, bazılarının hakkında davalar açıldı. Eylemlerinin
başlamasından bu yana medya patronu mağduru olan gazetecilerin sayısı da giderek
arttı. Bu süreçte en az 22 gazeteci işten atıldı, 37 gazeteci istifaya zorlandı, 14 gazeteci
zorunlu izne çıkarıldı. İşten atmalar, Türkiye'deki basın özgürlüğü mücadelesinin önemli
bir parçası haline geldi. Öte yandan, siyasi iktidarın baskılarına teslim olmayıp, özgür
habercilik yapmakta direnen televizyon kuruluşlarına ağır para cezaları verildi."
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TGC BAŞKANI OLCAYTO: BAYRAM DEĞİL MÜCADELE GÜNÜ

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 24 Temmuz'ların Cumhuriyet
döneminde basın bayramı olarak kutlandığına dikkat çekti. Başkan Olcayto, sözlerini
şöyle sürdürdü: "24 Temmuz'lar Basın Bayramı olarak ancak 1971 yılına kadar kutlandı.
Sonrasında basın bayramından söz etmenin anlamı kalmadı. 1971 yılında TGC Yönetim
Kurulu, 24 Temmuz'u Basın günü ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak saptadı.
O günden itibaren 24 Temmuz'ları Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak anıyoruz. Etkinlikleri de bu şekilde düzenliyoruz. 1989 yılından
itibaren de bir yıl için basın özgürlüğü için mücadele edenlere de basın özgürlüğü ödülü veriyoruz. Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele
yasasındaki bazı maddeler yoruma açık. Biz o
dönem, bu maddelerin yol açacağı sorunları defalarca dile getirdik. Nitekim bugün 64 meslektaşımız cezaevinde. Yasalar kadar uygulama da
çok önemli. Kafadaki demokrasi fikri, özgürlük
fikri değişmedikçe uygulamalar böyle olmaya
devam edecek. Daha adil yargının, daha eşitlikçi bir dönem gelmedikçe, siyasetin yargıya
müdahelesi bitmedikçe basının önündeki engeller kalkmayacak. Türkiye'de uzun süredir
hiçbir şey değişmiyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller azalacağına
daha da artarak önümüze konuluyor. Yaratılan bir korku iklimidir. Yaratılan bir oto sansür
iklimidir. Bu iklimde gazetecilerden bir şey beklemek de çok zor. Sahadaki arkadaşlarımızın çalışmaları, direnişleri onların ya işten atılmalarıyla ya da susturulmalarıyla sona
eriyor"

w

KONGRENİN ÖNEMİ

w
w

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Türkiye'de demokrasi
sorunun yaşandığını aktardı. Ümit Gürtuna özetle şöyle konuştu: "Hapise atılmış gazetecilerin özgürlüğünü öngören bir felsefe ile bu kongrenin temelleri iki yıl önce atıldı.
Geçen süre içinde gördük ki, demokrasi ayıbı yerini rejim tehdidine bırakmış durumda.
Bugün burada dünya basının önemli temsilcilerinin yanımızda olması Türkiye'deki basın
özgürlüğünün önündeki engellerin dünyaya duyurulması açısından oldukça önemli".

MUJATOVİC: TÜRKİYE'DE YAŞANANLARI İZLİYORUZ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT - OSCE) Medya Özgürlüğü Temsilcisi
Dunja Mujatovic de görüntülü bir mesajla kongreye katkı sundu.
Mujatovic, şunları söyledi:
"Gazeteciler, korkutuluyor, dövülüyor, ekipmanlarına el konuluyor, terörizm gibi ağır
suçlarla korkutuluyor. Nasıl oluyor da basın mensubu bu kadar çok davaya konu oluyor?
İşini kaybediyor veya artık düşüncelerini yazamıyor, yazma özgürlüğü elinden alınarak
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işinden kovuluyor? Bu kişiler bence, özgürlüğü kısıtlanmış bireylerdir. En yüksek makamlardan bu kişilerin objektif ve eşit koşullarda yargılanmalarını, davalarının sonuçlandırılmasını ve bir an önce özgürlüklerine kavuşturulmalarını istiyoruz. Biz de elimizden
geleni yapacağız. Sizin yanınızdayız"

AZHGİKHİNA: GAZETECİLERİ BASKICI ORTAMDAN KURTARMALIYIZ

g.
tr

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkan Yardımcısı Nadezda Azhgikhina, bugün
karşımızda 64 gazetecinin tutuklu olduğu gerçeğinin durduğunu söyledi. Azhgikhina,
şunları söyledi:

.tg
c.
or

"64 gazeteci buzdağının görünen kısmı. Biz sadece 64 gazetecinin basın özgürlüğü
için mücadele etmiyoruz. Gazetecilerin maruz kaldığı düşmanca çalışma ortamıyla da
mücadele ediyoruz. Hem Türkiye'den hem de Rusya'dan bahsediyorum. 2010 yılında
kurulan Gazetecilere Özgürlük Platformu hepimize örnek oldu. Bu dayanışmaya pek çok
ülke de destek oldu. Tehdit edilen, dövülen gazeteciler var. Gazetecilere karşı şiddete
sessiz kalınmamalı. Üyelerimizden 348 gazeteci öldürüldü. Bu sayılar arasında üyemiz
olup da ortadan kaybolan gazeteciler yok. Öldürülen gazeteciler adına müze hazırlamayı
düşünüyoruz. Panik olmamalıyız. Gazetecileri ve gazeteciliği korumalıyız. Gazetecileri
korumak için plaform kurabiliriz. Eylül ayında Rusya’da bir araya gelebiliriz. Online bir
yapı oluşturup herkesin kullanımına açabiliriz.”

HERKESİN KENDİSİNİ ELEŞTİRMESİ GEREKİYOR

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Basın Özgürlüğü Danışmanı Steven Ellis, Türkiye'de
yaşanan olumsuzluklara rağmen 3 yıldır işini yaparken öldüren gazeteci olmamasından
dolayı mutlu olduklarını belirtti.

w
w

w

Ellis: "Türkiye'de gazetecilerin yaşadıklarını görmekteyiz. İşlerini kaybetmelerinden,
çeşitli ceza suçlamalarıyla karşı karşıya kalmalarını, ofislerine baskı yapılmalarını, cezaevlerine gönderilmelerinden son 2 ayda sokakta olaylara karşı, televizyonlarda penguenlerin yayınlanmasından haberdarız. Gazetecilere müdahale yapanlar, aynalara dönüp
kendilerini eleştirmiyor. Sokaklara çıkan insanları düşman ilan etmek bence yapılabilecek
en büyük yanlış. Biz, sizin çalışmalarınızı yürekten takdir ediyor ve sizi destekliyoruz. Özgürlük yolunca her zaman size destek vereceğiz" dedi.

POLİTİKACILARA ÇAĞRI

Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO) Genel Sekreteri Oliver Vujovic, şöyle
konuştu:
"Geçen bir yıl içinde Sırbistan'da 38, Makedonya'da 21, Türkiye'de 138 dava açılmış.
Çünkü bu durum Türkiye için olumsuzluk yaratıyor. Türkiye, ekonomi, kültür, sanat alanında hatta dizi alanında çok tanına bir ülke. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin başka meşhur olduğu bir konu da insan hakları, düşünce özgürlüğü ve diğer haklar konusunda çok
kısıtlayıcı olması. 64 gazeteci nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü hapishanede
tutuluyor. Bu konuda yapılması gereken Türkiye'deki politikacıları eleştirmektir. Türkiye'deki politikacıların öğrenmesi gereken de gazetecilerin yaptığı eleştirilerin normal ol-
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duğudur. Hapisteki gazetecilerin en kısa zamanda serbest bırakılması önemlidir. Bizler
binin üzerinde editör ve yazı işleri temsilcileri olarak bir araya gelerek sizlere dayanışma
mesajı gönderdik. "

DÜNYAYA SES VERİN: ENGELLERİ KALDIRIN

.tg
c.
or

g.
tr

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Ankara Büro Temsilcisi Johann Bihr: Uluslarası örgütlerin Türkiye'de yaşananlar yakından takip ettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin
basın özgürlüğü noktasında 234 ülkeden 138. sırada iken 154. sıraya gerilediğini belirten
Bihr, "Türkiye'de yaşananların uluslararası platformlarda duyurulması, toplum bilincinin
oluşturulması gerçekten çok büyük önem taşıyor. Tutuklu bulunan gazetecilerin ve yazarların yasal reform
yoluyla serbest bırakılması, düşünce özgürlüğünün önündeki
engellerin kaldırılması
gerekiyor" dedi.

w

Uluslararası PEN
Başkan Yardımcısı,
Yazar Eugene Schoulgin, tutuklu gazetecilerin sayısının artış
göstermesine dikkat
çekti. Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin isimlerini tek tek okuyan Schoulgin, "Yaşananlar uluslarası anlamda
kabul edilemez hal aldı. Biz de olup bitenleri yakından takip ediyoruz. Kişilerin ne kadar
ızdırap çektiklerini görüyoruz. Bugün 119 gazeteci tutuklu ve yargılanıyor. Hepsinin tek
tek ismini söyleyemeyiz ama hepsi bir ızdırabı temsil ediyor."

w
w

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) temsilcisi José Borghino, yayıncılar üzerindeki
baskılar değindi. Kıbrıs Basın-Sen Temsilcisi Beran Dağtaş, Kıbrıs'ta gazetecilerin yaşadığısorunlara dikkat çekti. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ-FIJ)Başkanı Jim Boumelha ise, İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den 207 davanın geldiğini ve çoğunun
basın, ifade ve düşünce özgürlüğü ile ilgili olduğunu aktardı.
Kongreye, ilk kongrede olduğu gibi, yargılanan gazetecilerin yanı sıra hapisteki gazetecilerin aileleri ve avukatları ile tahliye edilen gazeteciler de katıldı. Mustafa Balbay'ın
eşi Gülşah Balbay, "Sansürün kaldırılışının 105. yılında Türkiye'de basın özgürlüğü içler
acısı. Ben 5 yıldır tutuklu bulunan bir gazeteci eşiyim. Benim bunları anlatıyor olmam
bile basın özgürlüğünün nasıl bir noktada olduğunun göstergesidir. Mustafa, başı dik ve
onurlu bir gazetecidir. Nazım Hikmet'e yazması için bir daktilo verildi ama Mustafa'ya
içeride yazabilmesi için bir daktilo bile verilmiyor. Onlar içeride kitap yazmaya devam
ediyorlar. Onların çürümesine, bitirilmesine izin vermemek için lütfen sesimizi duyurun.
5 Ağustos'taki duruşmaya hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.
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02.08.2013

Gazetecileri tehdit eden 2. sınıf emniyet müdürü Yunus Dolar
hakkında disiplin işlemi başlatıldı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 10 Temmuz tarihinde İstanbul Valiliği’ne 2. sınıf
emniyet müdürü Yunus Dolar hakkında gönderdiği yazılı şikayeti değerlendiren İstanbul
Emniyet Müdürlüğü İdari Hukuk Bürosu 2 Ağustos tarihinde yazılı bir yanıt verdi. Söz
konusu yanıtta, “İstanbul Valiliğine göndermiş olduğunuz ve Müdürlüğümüz kadrosunda
görevli 2.Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Dolar hakkında çeşitli iddiaları ihtiva eden bila
tarihli iletiniz ile ilgili disiplin işlemine başlanılmış olup, sonucundan ayrıca bilgi verilecektir. Bilgilerinize rica ederim” denildi.

.tg
c.
or

İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar, 8 Temmuz Pazartesi günü Taksim Gezi
Parkı’nda gelişmeleri izleyen gazetecileri tehdit etmişti. Televizyon haber bültenlerine
yansıyan görüntülerde gazetecilerin “Biz gazeteciyiz. Neden üzerimize gaz bombası ve
plastik mermi atılıyor?” şeklindeki sorusuna “korunamıyorsanız burada işiniz ne?” diye
yanıt veren Yunus Dolar, bununla da yetinmemiş; gazetecileri "git ekmeğinle oynatma"
diyerek işten attırmakla ve gözaltına almakla tehdit etmişti.

w
w

w

Yunus Dolar’ın bu tutumunu kınayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
İstanbul Valiliği’ne başvurmuş gazetecileri açıkca tehdit eden Yunus Dolar hakkında gerekli işlemin yapılmasını istemişti. Cemiyet uygulanmayan yaptırımlar nedeniyle polislerin gazetecilere karşı hukuk dışı davranmasının önlemediğine dikkat çekmişti.
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05.08.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydınlık ve Ulusal TV’ye
yapılan baskınları kınadı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Aydınlık
Gazetesi ve Ulusal Televizyon Kanalı’na yapılan baskınları ve bazı yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı. Baskınların ve gözaltlıların halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir engelleme olduğuna dikkat çekilen TGC Yönetim Kurulu
açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

w
w

w

.tg
c.
or

“Ulusal Kanal ve Aydınlık’a yönelik baskınları, meslektaşlarımızın evlerinde yapılan
aramaları ve gözaltı uygulamalarını kınıyoruz. Bu girişimler ülkede var olan sansür ve
oto sansürün yeni bir örneğidir. Halkın bilgi edinme hakkına indirilmiş yeni bir darbedir.
64 meslektaşımızın cezaevlerinde tutulduğu bir dönemde ülke insanı üzerinde yaratılmak istenen korku ve tedirginlik ikliminden, hak haberciliği yapan, araştıran, irdeleyen,
sorgulayan gazetecilerin asla etkilenmeyeceğini ve mücadelelerini sürdüreceği bilinmelidir. TGC olarak, iktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasetçilerden dileğimiz cezaevlerine
gazeteci tıkan, düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyen bir ülke imajından kurtulmak
için ivedi olarak parlamentoda önlem almaları ve çağdaş bir demokrasinin gereklerini
yerine getirmeleridir.
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19.08.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı

“Medyadaki işten çıkarmaları kınıyoruz”

g.
tr

Sendikasız, iş güvencesiz, editoryal bağımsızlıktan uzak bir çalışma biçimine mahkum
edilen gazeteciler için son dönemde artan işten çıkarmaların artık tahammül edilemez
hale geldiğine dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, bir açıklama
yaparak işten çıkarmaları kınadı.
Cemiyet Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

.tg
c.
or

“Halkın doğru ve yansız haber alma hakkına hizmet eden gazeteciler, dava ve cezaevi
tehdidi altında işlerini yapmaya çalışırken, bir yandan da işten çıkarmalarla ağır baskı
altına alınıyorlar. NTV, Milliyet, Skytürk ile Akşam’dan sonra Habertürk ve Show TV’de
işten çıkarmalar devam ediyor. Ayrıca son işten çıkarmalarda TMSF’nin oynadığı rol de
düşündürücüdür.
TMSF, el koyduğu kurumlarda basın çalışanlarının iş güvencesini koruma altına almakla sorumludur. Ancak TMSF’nin basın kuruluşlarında muhabirden yayın yönetmenine kadar her kademedeki basın çalışanını işten çıkarması editoryal bağımsızlığa
müdahaledir.

Bir devlet kuruluşu olmasına rağmen TMSF’nin bu davranışı, medyayı iktidarın lehine
yeniden tasarlamaya hizmet etmektedir. Devletin özelleştirmelerde bile işten çıkarmaları engelleyici bir tutum sergilediği düşünülürse, TMSF’nin bu davranışıyla görev sınırlarını hukuka aykırı olarak ne denli aştığı ortadadır.

w
w

w

TMSF’nin devrettiği basın kuruluşlarında da süren işten çıkarmaları kınıyor, işverenleri
kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın iş güvencesinin sağlanmasını umut ediyoruz.''
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20.08.2013

TGC: Şanlıurfa-Siverek'te 5 gazeteciye yönelik saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yapmakta olan gazetecilerin uğradığı saldırıyı kınadı.

g.
tr

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kaza için Siverek Devlet Hastanesi’ne giden gazeteciler, kazazedeleri görüntülemek isterken, bir
grup tarafından saldırıya uğradı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşlere
yer verildi:

.tg
c.
or

“Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin olağanlaştırıldığı, tüm girişimlerimize
rağmen de bu olayların görmezden gelindiği ve cezasız kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Gazetecilerin siyasetçiler tarafından sürekli hedef gösterilmesi olayları izleyen gazetecilerin
görevlerini yerine getirmesini de zorlaştırıyor.

Son olarak Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı
kaza için Siverek Devlet Hastanesi’ne giden gazeteciler, kazazedeleri görüntülemek isterken, bir grubun saldırısına uğradı. Hasta yakınlarından oluşan bir grup İHA muhabiri
Bahattin Yolaçan, Siverek Haber muhabiri Abdullah Hakan Lale, İlke Haber Ajansı’ndan
Deniz Uğurlu, Kanal Urfa muhabiri Lütfü Yalgı, TRT muhabiri Ahmet Cemil Çiftel’e saldırdı. Saldırı sırasında Yolaçan’ın ve Yalgı’nın kamerası, Lale’nin ise fotoğraf makinesi kırıldı.

w
w

w

Gazetecinin görevi halkın haber alma hakkına hizmet etmektir. Gazetecilere yönelik
sözlü ve fiziksel saldırıların olağan hale gelmesinin basın özgürlüğü açısından vahim bir
durum olduğunu hatırlatıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Olayın sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz."
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21.08.2013

TGC: Yurt dışında görev yapan gazetecilerin
can güvenliği sağlanmalı

g.
tr

Mısır'da gözaltına alınan İhlas Haber Ajansı Kahire Büro Şefi Tahir Osman Hamdi'den
haber alınamadığına dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, aralarında Türk meslektaşların da bulunduğu gazetecilerin can güvenliğinin sağlanmasını istedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada yer alan görüşler şöyle:

.tg
c.
or

“TRT Muhabiri Metin Turan'ın gözaltı süresinin 15 gün uzatılmasının ardından Kahire’de İhlas Haber Ajansı Büro Şefi Tahir Osman Hamdi göz altına alındı. İHA’nın yayın
hizmeti sağladığı canlı yayın ekipmanlarına Mısır polisi el koydu.

Bu gelişmeler aralarında Türk meslektaşlarımızın da olduğu gazetecilerin ne denli
güç koşullar altında çalıştığının göstergesidir.
Kamuoyunu aydınlatma görevini üstlenen gazetecilerin can güvenliği, savaş hali de
dahil her durumda korunmalıdır. Gazetecilerin savaşanların savaşmayan tarafı olduğu
unutulmamalıdır.

w
w

w

Her iki meslektaşımızın da göz altında tutulmasını kınıyor, dünyadaki tüm gazeteci
meslek örgütlerini meslektaşlarımızın serbest bırakılması için duyarlı olmaya ve baskı
yapmaya çağırıyoruz.”
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04.09.2013

TGC: Medyada olağanüstü halin kalkmasını diliyoruz

g.
tr

Medyada işten çıkarmaları kınayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
yaptığı açıklamada, “Basın ve ifade özgürlüğü üzerinde yaratılan korku iklimi sürüyor.
Mustafa Mutlu, Derya Sazak, Tahir Özyurtseven, Can Dündar gibi meslektaşlarımızın
da içinde yer aldığı işten çıkarmaların hızlanması medyada olağanüstü hal döneminin
devam ettiğini gösteriyor” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun son aylarda artan medyada işten
çıkarmaları kınayan açıklamasında şu görüşlere yer verildi:”

.tg
c.
or

“Halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden gazeteciler, açılan davalar, cezaevine girme tehdidinin yanı sıra işten çıkarılarak nefes alamaz hale getiriliyor. Türkiye’de
basın ve ifade özgürlüğü üzerinde yaratılan korku iklimi sürüyor. Özellikle Gezi Parkı
olaylarının ardından iktidara muhalif gazetecileri işten çıkarma sürecinin hızlandığını
gözlüyoruz. En az 100 meslektaşımızın bu süreçte işten ayrılmaya zorlandığını hatırlatıyoruz.

İktidara yakın bazı yayın organlarının muhalif gazetecileri hedef göstererek işten çıkarılmaları için yürüttüğü kampanyayı da ayrıca protesto ediyoruz.

w
w

w

Son olarak Mustafa Mutlu, Derya Sazak, Tahir Özyurtseven, Can Dündar gibi meslektaşlarımızın da içinde yer aldığı işten çıkarmaların hızlanması, medyada olağanüstü
halin sürdüğünü gösteriyor. Meslektaşlarımızın işten çıkarılmasını kınıyoruz. Basın özgürlüğü açısından her yıl biraz daha geriye giden Türkiye’de medya üzerindeki olağanüstü halin kalkmasını diliyoruz.”
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06.09.2013

TGC: Gezi Parkı olaylarında yaralanan gazeteciler
şikayette bulunabilir

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 27 Haziran tarihinde İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu’ya ilettiği Taksim Gezi Parkı’nda gazetecilere şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasına yönelik talebine 5 Eylül tarihinde yanıt geldi. Yanıtta, polisler
tarafından yaralanan ve gözaltına alınan gazetecilerin şikayette bulunması istendi.

.tg
c.
or

Taksim Gezi Parkı 100’e yakın gazeteyi yaralayan, gözaltına alan ve çalışmalarını engelleyen polislerle ilgili hukuki işlem yapılması için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı başvuruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 27 Haziran tarihinde İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu’ya yaptığı ziyarette “Yaralanan, gözaltına alınan ve çalışmaları engellenen, gazeteci, foto muhabiri ve kameramanların listesini” sunmuş ve sorumlu polislerin cezalandırılmasını istemişti.
İçişleri Bakanlığı Cemiyetin bu başvurusuna 5 Eylül 2013 tarihinde gönderdiği bir
yazıyla yanıt verdi. Yazıda polisler tarafından yaralanan ve gözaltına alınan gazetecilerin
Mülkiye Başmüfettişleri A. Faruk Güneş ve Namık Kemal İlhan’a “İl Özel İdaresi Müfettiş
Çalışma Odası-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad).No 64 Fatih İstanbul” adresine ve
0212 455 40 35- 0505 466 27 24 irtibat numaralarına başvurmaları istendi.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de tüm gazete, televizyon, ajans ve internet sitelerinin
yayın yönetmenlerine 6 Eylül 2013 tarihinde bir yazı yazarak zarar gören gazetecilerin
İçişleri Bakanlığı mülkiye baş müfettişlerine şikayette bulunmalarının sağlanmasını istedi.

w
w

Cemiyet yazdığı yazıda, “Meslektaşlarımıza yönelik polislerin fiziksel saldırılarının ve
gözaltına alma uygulamalarının önüne geçilebilmesi için kurumunuzda Gezi Parkı olaylarını izleyen ve zarar gören gazetecilerin Mülkiye Başmüfettişlerine şikayetlerini iletmelerini sağlamanızı önemle rica ederiz” denildi.

348

BASIN ACIKLAMALARI 2013_Layout 1 4/10/16 11:43 PM Page 31

11.09.2013

TGC: “Polis şiddetini kınıyoruz"

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, halkın haber alma hakkı için görev
yapan gazetecilere yönelik polis şiddetinin olağan hale gelmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki eylemleri izleyen gazetecilere polislerin kalkanla, plastik mermiyle müdahale ettiğine dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu, olayların sorumlularının en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle;

w
w

w

.tg
c.
or

“Gezi Parkı olaylarında 100’e yakın gazetecinin yaralanması ve gözaltına alınmasıyla
zirveye ulaşan polis şiddetinin sürüyor olmasını kınıyoruz. Son olarak dün Ankara, İzmir
ve İstanbul’daki toplumsal olayları izleyen gazetecileri kalkan ve plastik mermiyle müdahale ederek çalışamaz duruma getiren polisler hakkında işlem yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Meslektaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz. Polis
şiddetinin cezasız kalmaması için meslektaşlarımızın suç duyurusunda bulunmasını istiyor ve gerekli hukuksal desteği vereceğimizi duyuruyoruz.”
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27.09.2013

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı:

g.
tr

“Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü’nü alan
Nedim Şener’i kutluyoruz”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’nin Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü’nü alan Nedim Şener için bir kutlama
mesajı yayınladı. TGC Yönetimi Kurulu’nun yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verildi:

w
w

w

.tg
c.
or

“Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Türkiye, Ekvador, Mısır ve Vietnam'da gerçekleri açığa çıkardıkları için hapis ve diğer baskılara maruz kalan dört gazeteciye, Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü verdi. Türkiye'den ödüle hak kazanan
gazeteci ise üyemiz Nedim Şener oldu. Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü hakkının
temel hak ve özgürlüklerinin omurgası olduğunu bir kez daha hatırlatan üyemiz Nedim
Şener’i aldığı Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü nedeniyle kutluyor ve başarılarının
devamını diliyoruz.”
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30.09.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaptı:

“Demokrasi paketi basına sansürle açıklandı”

g.
tr

Başbakan Erdoğan’ın “demokrasi paketi” açıklamasına Başbakanlığın getirdiği sansürü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kınadı. Evrensel, Birgün, Özgür Gündem, Aydınlık, Sözcü, Sol ve Yeniçağ gazeteleri ile Halk TV, Hayat TV, İMC TV’nin
toplantıya çağrılmamasını demokrasi ayıbı olarak nitelendiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

w
w

w

.tg
c.
or

“Toplumsal barışı getireceği belirtilen demokrasi paketinin basına akreditasyonla
açıklanması geleceğe dair ne yazık ki umut vermiyor. Demokratikleşme paketinin Evrensel, Birgün, Özgür Gündem, Aydınlık, Sözcü, Sol ve Yeniçağ gazeteleri ile Halk TV,
Hayat TV, İMC TV’ye akreditasyon ve sansürle başlaması demokrasi adına büyük bir
ayıptır. Halka açık, şeffaf biçimde tartışılarak hazırlanmamış paket, yine halkın haber
alma hakkını ihlal eden demokrasi dışı bir tavırla sansürlü bir şekilde açıklandı. İktidarın
her fırsatta akreditasyona başvurması, gazete ve televizyonlar arasında ‘benden olanlar’
ve ‘olmayanlar’ gibi bir ayrım yapması kabul edilemez. Demokrasilerde iktidarların her
türlü eleştiriye, eleştiren gazeteciye ve gazetelere de tahammül etmesi gerekiyor. Bugün
birçok gazeteci cezaevindeyken nasıl bir demokratikleşmeden söz edebiliriz. İktidar,
yayın politikasından hoşlanmadığı gazetelerin çalışanlarının mesleklerini yapmalarını
engellemektedir. Halkın bilgilenme hakkını da yok saymaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu yanlıştan artık dönülmesini bekliyoruz.”
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03.10.2013

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı:

“Eskişehir Valisini hukuka davet ediyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Radikal Gazetesi
Muhabiri İsmail Saymaz’ı mail yoluyla tehdit eden Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’nın
tutumunu kınadı. Vali Tuna hakkında işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağıran TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

w
w

w

.tg
c.
or

"Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’nın Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’a
yaptığı bir haber nedeniyle mail ile hakaret etmesi, tehdit etmesi demokrasi açısından
vahimdir. Bu hareket, Türkiye’de halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden gazetecilerin görüşlerine ve haberlerine duyulan tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Devleti temsil eden Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’yı bu tutumundan ötürü
kınıyoruz. Hukuka davet ediyoruz. Vali Tuna hakkında işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Meslektaşımız İsmail Saymaz gibi tehdit edilen, yargılanan
ve tutuklanan bütün meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye için demokrasi ayıbı olan basın özgürlüğüne yönelik engeller konusunda hükümetin gerekli adımları atmasını istemeyi sürdürüyoruz."
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11.10.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu açıklama yaptı

TGC: “Hakaret suç olmaktan çıkartılmalı”

g.
tr

Hakaret suçunda uygulanan “hapis cezası”nın demokratikleşme paketi çerçevesinde
“adli para cezası”na çevrileceği yönündeki haberleri değerlendiren TGC Yönetim Kurulu,
“Beklentimiz hakaretin suç olmaktan tamamen çıkarılmasıdır” dedi. "Hakaret ile eleştiri
arasında ince bir çizgi olduğuna” dikkat çekilen TGC Yönetim Kurulu’nun açıklaması
şöyle:

.tg
c.
or

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, özellikle nefret söylemi veya şiddete
çağrı içermeyen yayın ve açıklamaların hapis cezasına konu olması; ifade özgürlüğüne
orantısız bir müdahale olarak nitelendiriliyor.

Türkiye'de özellikle kendisini kamu denetimine açmış olan siyasetçilerin sıklıkla gazeteciler hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaları ciddi bir sorun oluşturuyor.
Çağdaş demokrasilerin çoğunda hakaretin ceza yasalarından çıkartıldığını görüyoruz.
Hakaretin var olduğu demokrasilerde ise ceza yasalarındaki hükümler fiilen uygulanmıyor.
Türkiye’de özellikle kamu görevlilerine hakareti daha ağır yaptırımlarla cezalandıran
hükümler uygulanıyor.

w

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin ‘Hakaretin suç olmaktan çıkarılmasına
doğru’ başlıklı ve 2007 tarihli kararında açıkça Türk Ceza Kanunu'nun kamu görevlilerine
hakareti daha ağır yaptırımlara bağlayan hükmün kaldırılması gerektiği belirtilmesine
rağmen bu hükümlerin sıklıkla uygulanmaya devam etmesi üzücüdür. Bu hükümlerin
kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

w
w

Gazetecilerin özellikle kamusal tartışmalara katkı sunan görüşleri veya aktarımları
sebebiyle suçlu ilan edilmeleri sonucunu doğuran hakaret düzenlemelerinin ceza yasalarından çıkartılması gerektiğine inanıyoruz.
Demokratikleşme paketi çerçevesinde hakaret suçunda yaptırımın yalnızca adli para
cezası olarak düzenlenmesinin planlanmasını olumlu görüyoruz ancak eksik kaldığını düşünüyoruz. Bu adımın hakaretin suç olmaktan tamamen çıkarılmasına yönelik ilk adım
olmasını diliyoruz.”
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05.11.2013

Gazeteciler İçin Ayağa Kalk Günü’nde 5 dakikada 1 adım atıldı

GÖP tutuklu gazeteciler için yürüdü

.tg
c.
or

Türkiye’deki 93 meslek örgütünün oluşturduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu 5 Kasım "Gazetecilik
İçin Ayağa Kalk" (Stand-Up For Journalism) Günü’nde gazetecilerin sendikal örgütlenme haklarına, hapisteki
gazeteciler sorununa, basın ve ifade
özgürlüğü üzerindeki baskılara dikkat
çekti.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu
(GÖP), 5 Kasım “Gazeteciler İçin Ayağa Kalk” Günü kapsamında tutuklu gazeteciler için
Beyoğlu’nda “5 Dakikada 1 Adım” eylemi düzenledi. Eyleme Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Uluslararası Yayıncılar Birliği, Gazetecileri Koruma Komitesi, Dünya Gazete
Sahipleri Birliği ile Avusturya, Rusya, İspanya, Yunanistan ve Fransa’daki gazetecilik
meslek örgütleri mesajlarıyla destek verdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), 5 Kasım “Gazeteciler için Ayağa Kalk” gününde İstanbul Beyoğlu’ndaki
Galatasaray Meydanı’nda "Adalete Yürüyoruz / Long Walk for Justice" adı altında bir
yürüyüş yaptı.

w

Yürüyüş, ağır işleyen adalet mekanizmalarına ve hukuksuzluklara dikkati çekmek
amacıyla "5 dakikada 1 adım" atılarak gerçekleştirildi.

GAZETECİLER YÜRÜDÜ

w
w

Yürüyüşe; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel
Sekreteri Sibel Güneş, Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna,TGF Başkanı Atilla Sertel, Basın
Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan ve Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak,
Uğur Dündar, Soner Yalçın ve Şükran Soner’in de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

EYLEME ULUSLAR ARASI GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ DE DESTEK VERDİ

Eyleme Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Uluslararası Yayıncılar Birliği, merkezi New
York’ta olan Gazetecileri Koruma Komitesi, Dünya Gazete Sahipleri Birliği ile Avusturya,
Rusya, İspanya, Yunanistan ve Fransa’daki gazetecilik meslek örgütleri mesajlarıyla destek verdi.
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DÜNYA, GAZETECİLER İÇİN AYAĞA KALKIYOR
GÖP Dönem Başkanı olan Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, şunları söyledi:

g.
tr

“Her 5 Kasım günü Avrupa’da ‘Gazeteciler için ayağa kalk’ günü olarak kabul ediliyor.
Gün boyu mesleki taleplerin dile getirildiği etkinlikler yapılıyor. Avrupa’da basın meslek
örgütleri 5 Kasım’ı çeşitli ülkelerin Türkiye büyükelçilikleri önünde basın açıklamaları
düzenleyerek, ülkemizdeki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların kaldırılmasını talep ediyorlar.

.tg
c.
or

İktidarın baskısı sonucu, muhalif görülen, gazeteciler, yazarlar, televizyon yayıncıları
işlerinden kovuluyor, işsizliğe mâhkum ediliyor. 62 gazeteci yıllardır ve hala haksız ve
hukuksuz şekilde cezaevlerinde bulunuyor. Terörle Mücadele Kanunu en iyimser, en
doğal yazı, haber, eleştirileri bile terör örgütü üyeliği, propagandası kapsamına sokmaktadır. Terörle Mücadele Kanunu derhal kaldırılmalıdır.”

GÖP BAŞKANI AHMET ABAKAY’DAN İKTİDARA ÇAĞRI
Ahmet Abakay, iktidara da bir çağrı yaptı:

“Gazetecilere Özgürlük Platformu olarak başta Başbakanı ve iktidarın temsilcilerini
basın, düşünce ve ifade özgürlüğünü sağlamaya, baskıları ve oto sansür iklimini ortadan
kaldırmaya davet ediyoruz. Haksız ve hukuksuz şekilde ailelerinden ve mesleklerinden
uzaklaştırılan cezaevindeki gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasını sağlamaya çağırıyoruz. GÖP, mesleğimize, meslektaşlarımıza karşı uygulanan, baskılara karşı mücadelesini, hem bu konudan rahatsız olmayan iktidar temsilcilerine hem bu baskı sürecini
olağan karşılayan kimi gazeteci ve yazarlara karşı ödünsüz sürdürecektir” dedi.

TGC GENEL SEKRETERİ SİBEL GÜNEŞ: YASALARDA GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILSIN

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye’nin basın ve ifade
özgürlüğü sıralamasında dünyada 154. sırada olduğuna vurgu yaptı. Gazetecilere Özgürlük Platformu hakkında bilgi veren Güneş, “GÖP, bütün gazetecilik meslek örgütlerini
kapsayacak yaptı. 2010 yılında kurulduğunda gazetecilerin terörist olmadığını, meslektaşlarımızın haksız yere tutuklandığını ifade ettiğimizde o zaman gazeteciler bu durumu
haberleştiremediler. Ama güneş, balçıkla sıvanmıyor. Türkiye; basın ve ifade özgürlüğü
dünyada 154. sırada. Ülkede 62 gazetecinin tutuklu, 200’e yakın gazeteci sadece düşündükleri, yazdıkları nedeniyle cezaevine girip çıktı. Hükümeti, bu ayıbı ortadan kaldırmaya çağırıyoruz. Yurt dışında ‘Türkiye’de neden bu kadar gazeteci tutuklu?’
sorusuna kimse yanıt veremiyor. Gazetecileri terörist ilan eden ilgili yasalardaki bütün
boşlukların doldurulmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

TGS BAŞKANI ERCAN İPEKÇİ: HAKLARIMIZ ELİMİZDEN ALINIYOR
Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi, tutuklu gazetecilerin ve işsiz kalan
gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Ülkemizde sendikal örgütlenme sorunu olduğunun
altını çizen İpekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
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SONER YALÇIN: SADECE GERÇEKLERİ YAZIN

g.
tr

“Ülkemizde en önemli problem, gazetecilerin durumuyla çok net ortaya konuluyor.
Gazeteciler özgür değil çünkü onlar örgütlü değil. Örgütlü olmayla özgürlük artık özdeş
bir kavramdır. Biz basının özgür olmasıyla tutsaklıktan kurtulabileceğimizi düşünüyoruz.
Meslektaşlarımızın yanına olmaya devam edeceğiz. Ayrıca kıdem tazminatı bütün işçiler
için olduğu kadar biz gazetecileri de yakından ilgilendiriyor. Siyasi iktidar, kıdem tazminatını kaldırmak için çeşitli adımlar atmaya çalışıyor. Bu adımlara işçi sınıfı dur diyecektir.
Kıdem tazminatımıza el sürdürtmeyeceğiz. İşçi sınıfının bir parçası olarak her türlü çabayı
harcayacağız.”

.tg
c.
or

Eylemde söz alan gazeteci - yazar Soner Yalçın ise, “Soner Yalçın: Bizim önümüzde
bir kuyumcu terazisi var ve bizi bu terazide ‘bu gazeteci değil çünkü yalan yazıyor’ şeklinde yargılayabilirsiniz. Ancak mahkemeler; yaptığınız haber, gerçek veya yalan diye
değil sadece haber yaptığınız için sizi cezaevine atıyorlarsa orada ne adalet arayın ne
gazetecilik arayın” dedi ve konuşmasına şunları ekledi:

“Bizim başımıza gelen budur arkadaşlar. Biz haber yaptığımız için gerçeği yazdığımız
için cezaevine atıldık. Bunun için sadece bir tek şey yapabiliriz. Bizim tek bir örgütümüz
var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası. Bu örgütlü mücadeleyi sürdürmek zorundayız. İleride dönüp bu günlere baktıkları zaman kimin gazetecilik
yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. Ben pankartın diğer tarafında olan meslektaşlarıma sesleniyorum. Onurlu bir hayat için, bu mesleğe aşık gazeteciler, sadece gerçeği yazın” ifadelerini kullandı.

BASIN KONSEYİ GENEL SEKRETERİ NAMIK KOÇAK: GAZETECİLER İŞSİZ BIRAKILIYOR

w

Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak da yayın kuruluşlarının el değiştirmelerine, bu durumda işsiz kalan meslektaşlarının mağduriyetine dikkat çekti. Namık Koçak,
“TMSF zor durumda olan medya kuruluşlarına el koyuyor. Birçok gazeteciyi işten çıkarıyor. Devlet bankasından krediyle alınan Sabah ve ATV’ye yine TMSF el koyuyor. Gerçekleri yazan gazeteciler işsiz kalıyor” diye konuştu.

w
w

GAZETECİLERE DESTEK İÇİN "KARTPOSTAL GÖNDERİN" ÇAĞRISI

Eylem için aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen uluslararası basın kuruluşlarından da gelen mesajlar okundu. Dünyadaki kuruluşlar, Türkiye’deki basının özgür
olmadığını, ağır baskılar altında olduğunu gönderdikleri mesajlarda vurguladılar.
Mesajları okuyan TGS Başkanı Ercan ipekçi, Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun
tüm gazetecilere, kendi ülkelerinin başbakanlarına ve ilgili hükümet birimlerine hitaben
gazetecilerin haklarına saygı gösterilmesini talep eden kartpostallar göndermeleri çağrısı
yaptığını söyledi.
Gazeteciler açıklamaların ardından her 5 dakikada 1 adım atarak tepkilerini gösterdi.
Gazeteciler ve meslek örgütü temsilcileri yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından sessizce
dağıldı.
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07.11.2013

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sel Yayıncılık’ın duruşmasını izledi

Yayıncılar hapis cezasıyla karşı karşıya

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sel Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı ve çevirmen İsmail
Yerguz'un Guillaume Apollinaire’nin ‘Genç Bir Don Juan’ın Maceraları’ adlı kitabını yayımladığı ve çevirdiği için ‘müstehcenlik’ suçundan yargılandığı davayı izledi.
Aynı yazarın başka bir kitabın yayıncısına Türkiye’de verilen ceza nedeniyle AİHM Türkiye’yi haksız bulmuştu..

.tg
c.
or

Sel Yayıncılık’ın yayınladığı Guillaume Apollinaire’in Genç Bir Don Juan’ın Maceraları
adlı romanı hakkında, “müstehcenlik” suçlamasıyla başlatılan yargılama, Yargıtay’ın yayıncı ve çevirmen hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından yeniden başladı. Yargıtay yayıncı ve çevirmen hakkında 6-10 yıl arasında hapis cezası istemiş yerel
mahkemenin kararının kanuna aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

MÜSTEHCEN KİTAP DAVASI NASIL GELİŞTİ?

Tüm eserleriyle dünya kültür mirası ilan edilen Apollinaire’in romanının edebi değerinin sorgulandığı dava, 2010 yılında sonuçlanmış, mahkeme Galatasaray Üniversitesi
öğretim üyelerinin bilirkişi raporuna dayanarak kitabın yayıncısı İrfan Sancı ve çevirmen
İsmail Yerguz hakkında beraat kararı vermişti.
Beraat kararının ardından karar, 3. Yargı Paketi kapsamında ertelenmek üzere bozulmuş, savcılığın itirazıyla dosya Yargıtay’a taşınmıştı.

w

Beraat kararı Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından oybirliğiyle bozulmuş, yayıncı İrfan
Sancı ile çevirmen İsmail Yerguz’un 6 ila 10 yıl hapsi istenmiş, yerel mahkemenin kararının “kanuna aykırı” olduğunu ileri sürülmüştü.

TGC DURUŞMAYI İZLEDİ

w
w

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreter Sibel
Güneş, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal’in de aralarında bulunduğu gazeteciler, yayıncılar, sanatçılar ve yayıncılara destek için adliyeye gelen üniversite öğrencileri izledi.

DURUŞMA 17 ARALIK’A ERTELENDİ

Duruşmada, İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz hazır bulundu. Sancı ve Yerguz’un
avukatları mahkemeye daha önce sundukları AİHM’in Apollinaire’in ‘On Bir Bin Kırbaç’
romanının Türkiye’deki yayıncısına verilen cezayı haksız bulduğunu gösteren kararın
(Aktaş kararı) Fransızca tercümesinin yapılmasını istedi.
Hakim kararın Fransızca’sının Türkçe’ye çevrilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini ve bakanlıktan çevirinin gelmesini beklediklerini belirtti. Duruşma, savunmanın
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verilmesi ve ilgili karar metninin Türkçeye çevrilmesi talebiyle 17 Aralık 2013 tarihine
ertelendi.

METİN CELAL: YAYINCILAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

g.
tr

Davayı izleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, davanın yayınlama ve
ifade özgürlüğü açısından önemine vurgu yaptı. Yayıncıların hapis cezası ile karşı karşıya
kaldıklarını söyleyen Metin Celal, “Eğer burada Yargıtay’ın istediği şekilde hapis cezası
kararı çıkarsa; bundan sonra yayıncılar, çevirmenler, yazarlar; edebiyat eserleri ‘müstehcen’ olduğu gerekçesiyle yargıdan hapis cezası alabilir duruma gelecekler. 2000’li yıllardaki duruma tekrar dönmüş olacağız” dedi ve şu noktalara dikkat çekti:

.tg
c.
or

“Bu davanın bir an önce beraat kararıyla son bulmasını, dünyanın en büyük yazar ve
şairlerinin eserlerinin edebi niteliğinin yargı tarafından tartışmaya açıldığı, kitapların
toplatıldığı, yazar, yayıncı ve çevirmenlerin hapis talepleriyle yargılandığı sayısız davaya
yenilerinin eklenmemesini diliyoruz. Bunun için Meclisi ve hükümeti, Türkiye'de ifade
ve yayınlama özgürlüğünü engelleyen ve tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelere
aykırı düşen, ahlakçı ve yasakçı zihniyetle alınan yargı kararlarını önleyecek somut adımlar atmaya çağırıyoruz.”

İRFAN SANCI: DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE DİREK MÜDAHALE

Müstehcen kitap yayınladığı iddiasıyla yargılanan yayıncı İrfan Sancı ise “Roman, bir
kurgu metindir. Kafada oluşturulmuş metnin yayınlanmasından yargılamak demek, düşünce ve ifade özgürlüğüne direk müdahale demektir. Ortada, somut objektif bir olayın
anlatıldığı metin yok. Bir kurgu metin söz konusu. Metin de düşünceyle ifade edilebilen
bir şeydir. Kurgu metine müdahale, doğrudan yayınlama özgürlüğüne müdahaledir” diye
konuştu.

w

AİHM DAHA ÖNCE TÜRKİYE’Yİ HAKSIZ BULMUŞTU

Türkiye’de 1999 yılında aynı yazarın 11 Bin Kırbaç isimli kitabı toplatılmış ve yayıncıya ağır para cezası verilmişti. Hades Yayıncılık’tan Rahmi Aktaş, 2004 yılında Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

w
w

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi grotesk edebiyatın önemli kitaplarından biri olan
sado-erotik roman On Bir Bin Kırbaç’ın ‘müstehcen’ olarak değerlendirilmesini haksız
bulmuştu. AİHM kararında; sanat eserlerini yayımlayanların ifade özgürlüğü hakkını kullanırken görev ve sorumluluklarının da bulunduğunu, söz konusu eserin dünya çapında
tanınmış bir yazar tarafından kaleme alındığına, Avrupa’nın edebiyat mirasının bir parçası
olduğuna, ilk yayımlandığı 1907’den bu yana yüzü aşkın yıl geçtiğine, o zamandan beri
kitabın birçok dile çevrildiğine, internette yer aldığına da vurgu yapılmıştı ve Türkiye,
haksız bulunmuştu.
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27.11.2013

TGC, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın akreditasyon uygulamasını eleştirdi

“İktidarı akreditasyon geleneğinden vazgeçmeye davet ediyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın dershanecilerle yaptığı toplantıda basına uyguladığı akreditasyonu eleştirdi.

TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada “İktidar bir dönem çok yakındığı akreditasyon uygulamasını artık bir gelenek haline getirdi. İktidarı medyaya akreditasyon
uygulaması geleneğinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Giderek yaygınlaşan bu tutum, iktidarın 'ileri demokrasi' iddiasını çürütmektedir" denildi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

.tg
c.
or

“Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın, bakanlıkta bazı dershanecilerle yaptığı toplantının

Yalnızca NTV, Kanal 24, A Haber, Sky Türk, Habertürk, Beyaz TV, Kanal 7, TRT ve
Anadolu Ajansı’nın çağrıldığı toplantıya yazılı basından ise hiçbir kuruluşa davet yapılmamıştır. CNN Türk, Kanaltürk, Samanyolu TV, TGRT, Cihan Haber Ajansı, Doğan
Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı toplantıya davet edilmemiştir. İktidar bir dönem çok
yakındığı akreditasyon uygulamasını bir gelenek haline dönüştürmüştür.

w
w

w

Bu tutum basın özgürlüğüne, halkın bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkına saygısızlıktır. Basın özgürlüğünün vazgeçilmez bir hak olduğunu hatırlatıyor, iktidarı basın
kuruluşları arasında ayrım yapmaktan, akreditasyon uygulamaktan vazgeçmeye ve halkın haber alma hakkına saygılı olmaya bir kez daha davet ediyoruz.”

359

BASIN ACIKLAMALARI 2013_Layout 1 4/10/16 11:44 PM Page 42

10.12.2013

TGC: “Balbay’ın cezaevinden çıkması evrensel
hukukun uygulanması için bir adımdır”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) yaptığı açıklamada “Beş yıla
yakın süredir tutuklu olan gazeteci milletvekili Mustafa Balbay’ın Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla serbest bırakılmasını Türkiye’de hukukun normal işlemeye başlaması için
atılmış önemli bir adım olduğunu” duyurdu.

TGC Yönetim Kurulu, Mustafa Balbay, kararının hapiste uzun süredir tutuklu bulunan tüm gazeteciler ve aynı durumdaki tüm yurttaşlar için de emsal olması için çağrı
yaptı.

.tg
c.
or

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

w
w

w

“Gazeteci, milletvekili Mustafa Balbay’ın serbest bırakılmasını Türkiye’nin evrensel
hukukun uygulandığı bir ülke olması için umut verici bir adım olarak görüyor ve sevinçle
karşılıyoruz. Türkiye’de halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden gazeteciler yıllardır Türkiye’de özel yetkili mahkemelerin verdiği kararlarla cezaevlerinde tutuluyorlar.
Terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyorlar. Mustafa Balbay’ın serbest bırakılması kararının cezaevindeki uzun süredir tutuklu bulunan 62 gazeteci meslektaşımız ve aynı durumdaki tüm yurttaşlar için de örnek teşkil etmesini diliyoruz. Türkiye’nin evrensel hukuk
ilkelerinin uygulandığı çağdaş demokratik bir ülke haline gelebilmesi için yasalardaki sorunlu maddelerin iyileştirilmesini, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve basın ve
ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. “
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17.12.2013

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı:

“Meslektaşımız Bünyamin Aygün hemen serbest bırakılmalı”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Milliyet muhabiri Bünyamin Aygün’ün
21 gün önce haber amacıyla gittiği Suriye’de muhalif gruplar tarafından kaçırılmasını
kınadı. TGC yönetim Kurulu’nun açıklamasında şöyle denildi:

.tg
c.
or

“Uluslararası kurallara göre savaş durumunda gazetecilerin korunması ve kollanması
prensipleri Suriye’de sürekli çiğneniyor. Bu kez de savaş muhabirliği konusunda deneyimli meslektaşımız Bünyamin Aygün süregelen iç savaşın kaçırılan gazetecilerinden
biri oldu. Arkadaşımızın acil olarak özgürlüğe kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu konuda
hükümetin, Dışişleri Bakanlığı’nın ve muhalefet partilerinin de etkin bir çaba içinde olmasını istiyoruz. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu ve muhalif grupları da gazetecileri ve basın
özgürlüğüne yönelik olumsuz tutumlarından bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz.

18.12.2013

TGC ve TGS İstanbul Şubesi ortak açıklama yaptı

“Gazetecilerin seyahat kartlarına getirilen sınırlandırma kaldırılsın”

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul
Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından gazetecilerin ücretsiz seyahat kartlarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. TGC ve
TGS İstanbul Şubesi'nin açıklaması şöyle:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin, toplu taşımada
kullanılan ücretsiz seyahat kartlarıyla ilgili getirdiği kısıtlamalar gazetecileri mağdur etmiştir.

w
w

Bugüne kadar toplu taşıma araçlarında sayı kısıtlaması olmaksızın ücretsiz seyahat
edilebilen kartlarla artık sadece günlük 10, aylık ise en fazla 220 kez yolculuk yapılabilecektir.
Bu yeni karar, basın mensuplarını kapsarken, örneğin polisler, jandarma ve zabıtalar
başta olmak üzere, pek çok ücretsiz kart sahibini kapsam dışında tutmuştur.
İstanbul’da trafik yoğunluğu nedeniyle gazeteciler göreve giderken toplu taşıma
araçlarını çok sık kullanmaktadır. Üyelerimizin ve tüm gazeteci meslektaşlarımızın gündelik hayatlarına doğrudan etki eden bu sorun ortadan kaldırılmalıdır.
Açık bir hak ihlali olan bu uygulamanın çifte bir standart yarattığını da hatırlatarak
gazetecilerin ücretsiz seyahat kartlarına getirilen sınırlandırmanın acil olarak kaldırılmasını istiyoruz.”
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22.12.2013

TGC gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanması kararını kınadı

“Emniyete basının girmesinin yasaklanması sansürdür”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer
aldı:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla, 22 Aralık tarihi itibariyle Türkiye genelinde basın mensuplarının emniyete girişlerinin yasaklandığı duyuruldu. Duyurunun ardından Vatan ve Gayrettepe emniyet binalarında görev yapan
gazetecilerin şube giriş kartlarını iade etmeleri istendi.

.tg
c.
or

Alınan bu karar gazetecilerin halkın gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkını engelleyen vahim bir karardır. Gazetecilere ‘bilgi almayacaksın, halka duyurmayacaksın’ direktifi verilmektedir. İktidar ‘hangi bilgiyi verirsem onu duyuracaksın, araştırıp bilgi alma
hakkın yok’ demektedir. Demokrasinin var olduğu herhangi bir ülkede böyle bir uygulamanın olabileceği düşünülemez.
Sonuç itibariyle bu karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda temel hak ve özgürlükler içinde değerlendirilebilecek vatandaşın bilgi edinme hakkının sakatlanması anlamına gelmektedir. Basın özgürlüğüne açıkça müdahale ve sansürdür.
Yasalar çerçevesinde görev yapan ve vatandaşın güvenliğini sağlamakla yükümlü bir
kurum olan Emniyetin bu Anayasal hakkı görmezden gelmesi beklenemez.
Bu idari işlemin geri alınmasını ve en kısa sürede yanlıştan dönülmesini istiyoruz.”

w

25.12.2013

w
w

TGC emniyete basının girmesinin yasaklanması
kararına karşı dava açtı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanması ve basın odalarının boşaltılması kararının iptali için Şirinevler’deki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 22 Aralık
tarihi itibariyle Türkiye genelinde basın mensuplarının emniyete girişlerinin yasaklanması kararını sansür ve halkın doğru bilgilenme hakkına indirilmiş bir darbe olarak nitelendirmiş ve bu yanlıştan geri dönülmesini istemişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC
Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanması ve basın odalarının boşaltılması kararına karşı Şirinevler’deki İstanbul Bölge
İdare Mahkemesi’nde dava açtı.
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TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLAR DOĞURABİLİR

MESLEKTAŞLARIMIZ İŞSİZ KALACAK

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay
Olcayto, İstanbul İdare Bölge Mahkemesi’nin kapısının önünde bir basın açıklaması yaptı. Başkan Olcayto, şunları söyledi

g.
tr

Dava dilekçesinde “Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün 22 Aralık 2013 tarihli “Basın Mensupları” konulu işlemin iptali ile davalının cevap verme süreleri beklenmeden, Türkiye ve dünya basınının gündeminde yer alan sıcak gelişmeler göz önüne
alınarak; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın amir hükümleri, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin müstekar içtihatları gereğince
telafisi güç ve imkansız zararların doğmaması için ivedilikle yürütmenin durdurulması’na
ve idari işlemin iptali’ne karar verilmesi talepli açılmış iptal davasıdır” ifadeleri yer aldı.

w

“Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü, bütün
illerdeki emniyet müdürlüklerine gazetecilerin girişini, halkın haber alma haklarını engellemeye yönelik bir genelge yayınladı. Bu genelge üzerine TGC
olarak açıklama yaptık. Bunun halkın doğruları öğrenme, bilgi edinme hakkına bir tecavüz olduğunu söyledik. Bu bir sansürdür dedik; ama
görünen o ki bu konuda bir şey yapılmıyor. Tam tersine basının çalışmasını zorlaştıracak
birçok yeni uygulama var. Biz bugün, TGC olarak 4. Bölge İdare Mahkemesi’nde dava
açtık. Çünkü gazeteci, basın odasında haberi yazamaz, televizyonlara iletemezse nasıl
bilgilenecek halk? Polis muhabiri arkadaşlara bu durum zorluk çıkaracak. Belki de meslektaşlarımız işsiz kalacak. Devlet destekli ajans gibi verilecek bülteni yazmak zorunda
bırakılıyorlar. Çağdaş bir demokrasiyle yaşamak istiyorsak, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin tamamen kalkması gerekir. Gazeteciler bir anlamda kamu
işi yapıyorlar. Nasıl polis kamuya çalışıyorsa gazeteciler de halka bilgi vermek adına
kamu görevi yapıyorlar. Gazeteciler, bağımsız, özgür bir şekilde görevlerini yapmalılar.”

w
w

KARARIN HUKUKA UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük ise “Gazeteciler, emniyet hizmet binalarına
alınmıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bu kararın hukuka uygun olmadığı inancında.
TGC, gazeteciliğin serbest ve engellenmemiş bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyor.
Bu nedenle İstanbul Enmniyet Müdürlüğü’nün bu uygulamasını durdurmak için bugün
dava açtık. Seyri hep birlikte izleyeceğiz. Mahkeme bu davayı öncelikli almadığı takdirde
1-1,5 yıl içinde süreçler tamamlanabilir” dedi.
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29.12.2013

TGC: “Polisin gazeteciyi hedef seçmesini kınıyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Taksim'deki gösterilerde görev yapan
12 muhabirin polis tarafından şiddete uğramasını kınadı, sorumluların bulunması için
İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

w
w

w

.tg
c.
or

“Türkiye’de polisin toplumsal olaylarda kamuoyunun haber alma ve gerçeklerden
haberdar olma hakkı için görev yapan gazetecileri hedef almayı sürdürmesi demokrasi
adına utanç vericidir. İstanbul Taksim ve Ankara'daki gösterileri izleyen 12 muhabir, polis
copu, plastik mermisi ve sıkılan tazyikli suyla yaralandı. Meslektaşlarımızın kamera ve
fotoğraf makineleri kırıldı. Polisin göstericilere ve gazetecilere uyguladığı bu insanlık dışı
tutumu kınıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Meslektaşlarımız; Aydınlık muhabiri Yusuf Durdu Emre, Seç Haber sitesi haber müdürü Şafak İnan, Radikal gazetesi
muhabiri Elif İnce, İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri
Rauf MaltaşEtkin Haber Ajansı muhabirleri Yıldız Tar, İsminaz Ergün, CNN International
muhabiri Mohammet Jamhoom, IMC muhabiri Michelle Demishevich, Vice News UK
fotomuhabiri Deniz Agah ve serbest muhabirler Berna Şahin ile Savash Porgham’a geçmiş olsun diyoruz. Şiddet uygulayan polislerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”

364

BASIN ACIKLAMALARI 2014_Layout 1 4/10/16 11:44 PM Page 1

10.01.2014

TGC Yönetim Kurulu İEM Selami Altınok ile basın odası yasağını konuştu

Mahkeme olumlu karar verirse basın odaları açılacak

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelgeyle emniyet binalarına girişleri yasaklanan gazetecilerin durumunu
görüşmek üzere İstanbul Emniyet Müdürü
Selami Altınok’u ziyaret etti.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Biz basın odalarının açılmasını,
toplumsal olaylarda polisin basın kartını, kimlik kartlarını gösteren gazetecilerin çalışmasını engellememesini istedik” diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde
yapılan görüşmeye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı
Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir
katıldı.
Görüşmenin çıkışında kapıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

w
w

w

“Biz bir saat süren bir görüşme yaptık. TGC’nin 4. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava
sonucunda biliyorsunuz yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Yürütmeyi durdurma kararı
henüz İstanbul Emniyet Müdürü’ne tebliğ edilmemiş. Biz UYAP’tan alınan mahkeme
kararını kendisini ilettik. Bu konuda da son karar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün. Bizim
Ankara’daki polis muhabirlerinden aldığımız bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün basın odalarına bakışı pek sıcak değil. Şu anda davanın sonucuna ilişkin karar
bekleniyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, mahkeme basın odaları açık kalacak diye
karar verirse, karara uyacaklarını belirtti. Hukukun üstünlüğünden yana olduklarına göre,
davanın sonucunda olumlu karar çıkarsa hukuken basın odasının açılması lazım. Aksi
halde bu ülkede polis muhabirliği bir gelenektir. Bu tutum nedeniyle meslektaşlarımızın
işlerini yapamayacaklarını ve işsiz kalabileceğini vurguladık.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok’tan aldığımız bilgiye göre gazeteciler, emniyete basın kartını göstermek suretiyle içeri girebilecekler. Ancak bunun öncesinde görüşeceği kişiyle randevusu olması gerekecek. Kapıda girişe ilişkin bir engelleme
olmayacak. Arkadaşlarımızın rahat çalışabilmesi için 3-4 gündür bütün gazete ve televizyonlara ayırt etmeden bilgi ve görüntü gönderdiklerini söylediler. Bir arkadaşı da
basınla iletişim halinde olması için görevlendirmiş.
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için de bir mesaj veren Turgay Olcayto, şunları
söyledi:
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“Çalışan Gazeteciler Günü hepinize kutlu olsun. Sahada çalışan arkadaşlar en çok bu
yükü çekiyor. Kameramanlar, foto muhabirleri, muhabirler hem kendi patronaj kesiminden baskı altındalar hem de toplumsal olaylarda polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Bütün bunları dilimizin döndüğünce anlattık. Bundan sonraki 10 Ocak’ları ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığı, özgür ve bağlantısız gazeteciliğin yapılabildiği ve
cezaevlerindeki gazetecilerinde dışarıda olduğu bir ortamda karşılarız.”

10.01.2014

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun

Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığı, özgür ve bağlantısız gazeteciliğin öne çıktığı, habercilerin işsiz kalmadığı, tutuklanmadığı, polis şiddetine uğramadığı, adil ücret aldığı bir Türkiye dileğiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü
kutluyoruz.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
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TGC Başkanı Olcayto: Gazeteciler ağır bir baskı altında
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Adalar Belediyesi ile birlikte “Türkiye’de Gazeteci Olmak
Gazeteci Ölmek” konulu bir forum düzenledi. Forumun açılışında konuşan TGC Başkanı
Turgay Olcayto, "Gazeteciliğin gereği olan muhalefet hakkını kullandıkları anda ya patronaj kesiminden ya da yukarıdan gelen talimatlarla kendilerini kapının önünde buluyorlar. İnadına gazetecilik yaparak halka gerçekleri, doğruları anlatmaya çalışıyorlar"
diye konuştu.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
ve Adalar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Gazeteci Olmak...
Gazeteci Ölmek...” başlıklı forum, Heybeliada’daki Bahar Cafe’de gerçekleştirildi.

w

Konuklar öldürülen 64 gazeteci tutuklu 64 gazeteci için denize karanfil bıraktı. Ardından Bilgesu Erenus Nazım
Hikmet’in “Hava Kurşun gibi” eserini
seslendirdi. Foruma TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç,
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Güver, TGC Genel Sekreter Yardımcıları Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Niyazi Dalyancı ve Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel Göksu, Kamil Masaracı, Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü İstanbul Temsilcisi Erol Önderoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Fatih Polat, Ahmet Tan, Ataol Behramoğlu, Hilmi Hacaloğlu, Mihail Vasiliadis, Şükran Soner, Uğur Güç, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Yasemin
Arpa’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

w
w

Forumda, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü konusunda yaşanan problemler ve gazetecilerin sorunları ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu yaptı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto: İktidarlar gazetecilerin sorunlarına sahip çıkmadı

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler için önemli bir tarihti. İlk defa gazetecilerin daha rahat
koşullar altında çalışması için 10 Ocak 1961’de ilk kez çalışan gazeteciler için 212 Sayılı
Yasa çıkmıştı. O tarihten bu yana onca yıl geçti ama gazetecilerin sorularına eğilen hiçbir
iktidar çıkmadı. Tersine gazete patronlarının işleri kolaylaştırıldı. Gazetecilik sahada görev
yapan; muhabir, kameraman, foto muhabiri arkadaşlar için giderek çok ağırlaştırılan,
baskı altında kalan bir meslek olmaya başladı. Günümüzde bunu çok daha ağır hissediyoruz. Arkadaşlarımız işsiz kalıyorlar. Gazeteciliğin gereği olan muhalefet hakkını kullandıkları anda ya patronaj kesiminden ya da yukarıdan gelen talimatlarla kendilerini
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kapının önünde buluyorlar. Bugünlerde artık kamuoyunda yandaş diye geçen medyada
bile çok sayıda insan çıkarılıyor. Gazeteciler bu zor durumdan ancak sosyal medyaya sığınarak, kendi bloglarını kurarak ayakta kalmaya çalışıyor. İnadına gazetecilik yaparak
halka gerçekleri, doğruları anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamdayız. Okurların da
gazeteciler kadar olmasa da bu işte sorumluluğu var. Medya okuryazarlığı çok önemli.
Medyayı dikkatle takip edip cezalandırmak da okurun görevi diye düşünüyorum. 9
Ocak’ta Ankara’ya gittik. Mecliste
grubu bulunan parti başkan vekilleriyle
görüştük. TGS ile hazırladığımız gazetecilerin sorunlarıyla ilgili özet raporu
sunduk. Görüşmeden sonra CHP ve
BDP’den iki meclis araştırması verildi
meclise. Bunların birer adım olduğunu
düşünüyoruz. 8 Ocak Metin Göktepe’nin ölüm yıl dönümüydü. Metin
Göktepe’nin mezarı başında düşündüm, tam 18 yıl olmuş... Ve düşünün
18 yıl önce ilk defa Türkiye’de gazeteciler, Metin’in çalıştığı gazete Evrensel, barolar,
TGC ve TGS el ele büyük bir çaba gösterdi. İlk defa o dönemde Metin’i döven polisler
yargı önüne çıktı. Metin’in işkenceyle öldüğü ortaya çıktı ve o polisler hüküm giydi.”

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI METİN FARSAKOĞLU: BASIN ÖZGÜRCE ÇALIŞABİLMELİ

w
w

w

“Yaşamımız boyunca iktidarların halkın özgürce haber almasının önünü açma yerine
halkın özgürce haber almasını nasıl önleriz diye zaman zaman çok ciddi çabalar harcadığı
görüyoruz. Özgür basınının çalışanlarını susturmak, gazetecileri öldürmek, işsiz bırakmak,
basını yönlendirmek suretiyle aslında demokrasiye uygun olmayan bir tutum ve davranış
içinde olunduğunu görüyoruz. Demokrasinin temeli insan haklarıdır. İfade özgürlüğü de
en temel haklardan biridir. Gazeteci ifade özgürlüğüne bağlı olarak doğru bir şekilde
gerçekleri yansıtmakla görevli. Çağdaş bir toplum olarak, özgürce yaşamak, demokrasiyi
içselleştirmek istiyorsak her şeyden önce basının özgürce çalışabileceği ortamlar yaratmak zorundayız. Halkın özgürce haber alması için yaşamlarını kaybetmiş gazetecileri
rahmetle, bu uğurda zindanlara tıkılmış gazetecilerimizi minnetle anıyoruz.”

TGC GENEL SEKRETERİ SİBEL GÜNEŞ: TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İŞLEMİYOR

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in
üstlendiği foruma geçildi. Güneş, şunları söyledi:
“Türkiye’de son 10 yılda gazeteciler üzerinde baskı giderek yoğunlaştı. Sermaye, siyaset, medya sarmalında emek göz ardı edildi, sansür ve oto sansür gazetecileri mesleklerini yapamaz hale getirdi. Yalnız Gezi Olaylarından bu yana 150’ye yakın gazeteci
sadece düşündükleri ifade ettikleri için işsiz kaldılar. Gazetecilerin aldığı ücret ortalaması
Türkiye’de yoksulluk sınırının altında. Nitelikli uzman gazetecilerin işsiz kaldığı bir dönem
yaşanıyor. Sahada çalışan gazeteci toplumsal olaylarda polisin şiddet uygulamalarına
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maruz kalıyor ve bu konuda gazetelerinden de destek görmüyor. Medya
savaş bölgelerine gönderdikleri gazetecilerin eğitimini, can güvenliğini, sigortalanmasını sağlayacak koşulları
oluşturmakta yetersiz kalıyor. Türkiye’de gazetecilerin çoğunluğu 5953
Sayılı Basın Meslek Yasası dışında çalıştırılıyor. Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesinin
(CPJ) 18 Aralık 2013 tarihli raporunda cezaevlerinde en çok gazeteci bulunduran ülkeler
arasında bu yıl birinciliği Türkiye aldı. Türkiye’de basın özgürlüğü işlemiyor.”
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GAZETECİ YASEMİN ARPA: ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİ UNUTMAYALIM

“Gazeteci olmak ile gazeteci ölmek bıçağın iki ucu gibi… Bu mesleği hakkıyla yapmak
isteyenlerin önünde böyle bir sınav var. Ben 20 yıllık gazeteciyim, son 10 yılda gazeteciliğin yapılma biçimi çok değişti. Ocak ayı kıyım ayı oluyor. Yeni yıla beklentilerle giriyoruz, biri buna hakkımız olmadığını düşünüyor ve haddimizi bildiriyor. Susturarak,
öldürerek… 90’lı yıllarda öldürerek susturuyorlardı, şimdi cezaevlerine tıkarak, mesleğimizi yapamaz hale getirerek, işsiz bırakarak, koşullarımızı ağırlaştırarak yapıyorlar. Örgütsüz olmamızın bunda payı var. Gazetecilerin sadece yüzde 1 sendikalı… Uğur’suz
geçen 21, Metin’siz geçen 18, Hrant’sız geçen 7, Abdi ipekçi’siz geçen 35 yıl. Onları unutmamak için kendimize sorular sormalıyız. Niçin onlar aramızda değil? Öğrenilmesini istemedikleri gerçekler nedir?"

GAZETECİ AHMET TAN: “GAZETECİLER ÖLDÜRÜLMÜYOR, SÜRÜNDÜRÜLÜYOR”

w
w

w

“Arkamızda gördüğümüz “Öldürülen Gazeteciler” tablosu utanç tablosudur. 1974
yılından 2009 yılına kadar buradaki öldürülen çoğu Cumhuriyet’ten meslektaşlarımızı
tanıyorum. Bu listedekiler yazı insanı. Bu ülkeye hiç kötülüğü dokunmayacak faaliyet
varsa yazıyla yapılan faaliyettir. Hiçbir meslek grubunun cinayet listesi bu kadar uzun
değil. Çünkü söz uçuyor, yazı kalıyor. O yüzden gazeteci öldürmek moda oluyor. Böyle
bir mesleği icra etmenin riskini bilerek, işte atılma pahasına, kadrosuz çalışma pahasına,
çalışmaya devam eden, topluma mesaj vermeyi bazen hayatıyla ödeyen gazeteci var.
2009’dan sonra öldürülen gazeteci yok. Moda değişti, gazeteciyi öldürmek değil, süründürmek suretiyle ölüme mahkûm etmek var. Son sözüm. Bütün sorgu filmlerinde
ganimetin paylaşılması sırasında kavga çıkar. Şimdi de ülkede bir kavga var. Ganimet
dersanelermiş gördük.”

ŞAİR, YAZAR ATAOL BEHRAMOĞLU: MEDYA AHLAKI ÖN PLANA ÇIKARILMALI
“Gazeteciliğin günümüzde pek çok sorunu var. En başta gazetecilerin özlük sorunları
geliyor. Gazete emekçileri üzerinde durmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Nedir gazete?
Gazete genel olarak medyadır. Enformasyon demektir. İnsanlara haber bilgisi aktarmak369
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tır. Bir yazar, şair olarak kaygımı dile getirmek isterim. İnsan eşittir enformasyon değildir;
insan daha derinlikli bir şeydir. Bilgi daha çok kitaplardadır. Bilgiyi kitaplardan öğrenmemiz gerekir. Gazeteyle bilgiyi eşit saymak çok yanlıştır. İnsanın sağlıklı gelişmesi için
kişiliğinde derinleşmesi için gazeteden çok kitaplara yönelmesi gerekir. Medyanın enformasyon zehirlenmesine engel olmak için medya ahlakının öne çıkarılması gerekir. İnsanları eğitici, duygusal değerlerini yüceltici bir gazetecilik olmak gerekir. Demokrasi bir
toplumdaki çeşitli sosyal tabakaların bir mücadele içinde belirli bir denge içinde durmasıdır. Bir süreçtir. Türkiye bu süreçte çok geridedir. Medyayı bundan bağımsız olarak
düşünemeyiz. Kimi medya çok kolay satılabiliyor. Bu sistem içinde mücadele eden gazeteler kahraman gazetelerdir.”

CNN TÜRK MUHABİRİ GÖKSEL GÖKSU: GAZETECİLERE MOBBİNG UYGULANIYOR
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“Gazeteciliğin zor yapıldığı dönemlerden geçiliyor. Özellikle bu dönemde kadın gazetecilere uygulanan psikolojik şiddetin (mobbing) etkisinin arttığını düşünüyorum. Kadınların işyerinde ayrımcılık, taciz ve mobbing uğramaları önlenmeli. Mobbingin bir
faturası olduğunu düşünüyorum ama şu an önümüze gelmiyor. Kadın çalışan sayısının
artışına önem ve öncelik verilmeli. Eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalı. Yönetim kademelerinde kadınlara yer açılmalı. Diğer taraftan sosyal medya nefes aldığımız bir mecra
olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada sizler de gazetecisiniz. Sosyal medya, okuduğumuz işittiğimiz medyanın önüne geçti.”

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ EROL ÖNDEROĞLU:
GAZETECİLERİN CESARETİ KIRILIYOR

w
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“İlk araştırmam Metin Göktepe’nin ölümüydü. Türkiye Metin Göktepe cinayetinden
sonra basın özgürlüğü konusunda gündemden düşmeyen bir ülke oldu. Uluslararası Sınır
Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2012 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması’nda Türkiye’ye 179 ülke içerisinde 154. Sırada yer verdi. Bu sıralamaya etki eden en
önemli etkenlerden birkaçı, gerek yazılı gerekse yazılı olmayan sansür mekanizmalarının
tüm canlılığı koruması, yazı işlerinde gazetecilerin diken üstünde çalışmalarıdır. Türkiye’de halen Devlet Sırrı’yla ilgili bir kanun yok. Bu koşullar sadece yurttaşı değil gazetecinin de cesaretini kırıyor. Devlet Sırrı Yasa tasarısında devlet sırrının sona erme süresi
75 yıl kadardır. Devlet sırrı olmayıp da gizli belgeler için de süreler 25 yıla endekslenmiş
görünüyor. ”

EVRENSEL GAZETESİ YAYIN YÖNETMENİ FATİH POLAT:ISRARCI GAZETECİLİK GELENEĞİ
GÜÇLENDİ

“Türkiye Gazeteci Olmak, Türkiye’de Gazeteci Ölmek başlığından bir adım geriye
çekildiğimiz zaman ‘Türkiye’de olmak, Türkiye’de ölmek’ gibi bir başlık var. Bizim yaşadığımız gerçeklerin bununla alakası olduğunu düşünüyorum. Günümüzde Türkiye’de
gerçek konusunda ısrarcı gazetecilik geleneğinin daha da güçlendiğini düşünüyorum.
Gezi Süreci’nde Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın verilerine göre 59 gazeteci işten çıkarıldı ya da ayrılmak zorunda bırakıldı. Gerçekleri yazmalarına, yayınlamalarına izin ve-
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32. GÜN PROGRAMI YAYIN YÖNETMENİ HİLMİ HACALOĞLU:
GAZETECİLER VARDIR, VAROLACAKTIR
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“Gazetecilerin umutsuz olma gibi bir lüksü yok. Biz her zaman umutlu olmalıyız, her
zaman çatlaklardan sızmalıyız. Gazeteciler bugün çok ciddi baskıyla karşı karşıyalar.
Bugün Türkiye’de büyük bir baskı, sansür var. Hepsinden daha önemlisi oto sansür var.
Biz metin kaleme alırken patron buna ne der diye düşünüyoruz. Yazamadığımız bilgileri
başka arkadaşlarımız aracılığıyla medyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu memlekette gazeteciler vardır, var olacaktır.”

APOYEVMATİNİ YAYIN YÖNETMENİ MİHAİL VASİLİADİS: ELLERİMİZ TEMİZ Mİ?
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“Gazeteci olmak ve gazeteci olduğu için ölmek ya da öldürülmek, kaderin içinde başa
gelir. Önemli olan o ölme ya da öldürülme anında ellerimizin temiz olmasıdır. Kalemimizden ileride nefret söylemi olarak nitelendirilebilecek olan bir tek harf düşmemiş olsun…
Artık gazeteler halka haber götürmek yerine patronlarına devlet ihalesi götürüyor.”

CUMHURİYET VAKFI BAŞKANI ORHAN ERİNÇ: İNANMAMIZ GEREKİYOR

w
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“Eskiden yazı işleri müdürleri ya da genel yayın yönetmenleri kendilerini patron vekili
saymazlardı. Gazeteci sayarlardı. Örneğin Abdi Bey, Milliyet Gazetesi Genel yayın yönetmeni olduğu dönemde kendisini işçi saydığı için o dönemdeki adıyla İstanbul Gazeteciler Sendikası’nın bugünkü adıyla Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın başkanlığını
yapıyordu. 12 Mart bizden çok şey götürdü. Çalışan gazetecilerin kazandığı haklar ve
ifade özgürlüğü konusunda 1961 Anayasa’nın getirdiği ilerlemeyi sağlayan yasa maddelerinin değiştirildi. 12 Mart Öncesine kadar 10 Ocaklar, gazeteciler bayramı olarak
kutlanırdı, artık bayram olma vasfını kaybettiği için Çalışan Gazeteciler Günü’ne dönüştü. 24 Temmuzlar da basın bayramı olarak kutlanırdı; o da aynı yıllardan sonra Geleneksel Gazeteciler Günü olarak anılmaya başlandı. Geriye gidişinde en önemli tepkiler
gazeteciler ve onların meslek kuruluşları tarafından gündeme getirildi. Hepimizin ortak
inancı umutsuzluğa kapılmamak bu zorlukları aşacağımıza inanmaktan geçiyor.”

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI ŞÜKRAN SONER:
GAZETECİLİĞE DEĞİL TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPILDI

“Türkiye’de Gazeteci Olmak Gazeteci Ölmek başlığı, onuruyla gazetecilik yapılabildiği, gazeteci olarak sağlıklı ölebildiği, öldürüldüğü değil, bir ülkede insan hakları, hukuk
devleti düzeni ve demokrasinin geçerli olması gerektiği ilişkisini anlatıyor. Yıllar önce
Biz Babıali’den İkitelli’ye göç ettik. Bir başka ülkede gazetecileri halkın dışına atmadılar.
Gazeteciler haberin içindeydiler, insanların olduğu yerdeydiler. Gazetecileri sürgün gibi
uzak, araçlarla gidilen bir yere göndermek, telefon gazeteciliğine çevirmek, gazeteciliği
bitirmekti. Gazetecilik ruhunu bitirmekti… Biz bu süreci yaşarken neden yapıldığını anlayamadık. Türkiye, basın yolundaki yatırımlarla büyümeyi seçti. Biz ofsete batı medyasından önce geçtik. Teknolojiye yatırım yapıldı, insana yapılmadı.Teknolojiye karşı mı
371
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olacağız tabii ki hayır; ama insana yatırımdan vazgeçip ofsete geçtiğimizde Türkiye, demokrasisi olan ülkeleri promosyonla kirlenmeyi satan ülke oldu… Çok daha önce kirlendik, çok daha önce kirlettik.

TGS BAŞKANI UĞUR GÜÇ: GAZETECİLERİN YÜZDE 1'İ SENDİKALI

w
w

w

.tg
c.
or

g.
tr

“Gazetecilikte örgütlü olmanın önemi çok büyük. Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC)
2013 Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’na göre 86 gazeteci, yazar ve dağıtımcı
cezaevlerinde, en az 36 gazeteci saldırıya uğradı, en az 150 gazeteci işkence, kötü muamele ve darpa maruz kaldı. En az 20 gazeteci tehdit edildi, fişlendi. En az 16 gazeteci
tutuklandı. En az 13 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. En az 44 gazeteci hakkında
dava açıldı. En az 64 gazeteci hakkında ceza verildi. En az 38 gazetecinin haber takibi
engellendi. En az 73 gazeteci işten çıkarıldı. En az üç yayın organı baskı ve saldırıya uğradı. En 57 yayın yasaklanıp toplatıldı. En az 29 internet sitesi engellendi. En az 32 yayın
sansür ve oto sansüre uğradı. Günümüzde sendikalı çalışan gazeteci oranı yüzde 1’dir.
Gelin sendikamıza destek çıkalım, örgütlü olalım.”
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21.01.2014

TGC Agos Gazetesi’nin internet sitesine yapılan saldırıyı kınadı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada “Hrant Dink’in kurucusu olduğu Agos Gazetesi’nin internet sitesine yapılan saldırıyı kınıyoruz” denildi.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı silahlı
saldırı sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink’in kurucusu olduğu Agos Gazetesi’nin internet sayfasına yapılan saldırıyı kınadı.

Cemiyet Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada saldırıyı yapanların nefret söylemi içeren ırkçı mesajının ürpertici olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

.tg
c.
or

“Türkiye’de bugüne kadar yalnızca gerçeğin peşinde koştuğu, halkın haber alma ve
bilgilenme hakkına hizmet ettiği için 64 gazeteci öldürüldü. Hrant Dink de bu meslektaşlarımızdan biri. Gazeteci Dink’in öldürülmesinden bu yana yedi yıl geçti. Ancak
Dink’in hayatına kast edenlerin nefreti giderilemedi.
Nitekim Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü anmasında kalabalıkların çevresinde görülen ve Dink’in tetikçisi Ogün Samast’ı çağrıştıran beyaz bereleriyle dolaşan polislerin
varlığını ülkede barışa katkı sağlamayan, tam tersine ırkçılığı körükleyen bir tavır olarak
gözlemlediğimizi de söylemek isteriz.
Dink cinayetinin aydınlatılması bir yana perde arkasındaki asıl failler ve azmettiriciler
korundu. Adalet yerini bulmadı. Hrant Dink’i öldüren nefret son olarak dün kendisini
Agos Gazetesi’nin internet sitesinin çökertilmesi bir kez daha gösterdi.

w
w

w

İnternet sayfasına konulan ırkçı mesajın bir utanç örneği olduğunu düşünüyor, basın
ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kalktığı, nefret söyleminin olmadığı,
gazeteci cinayetlerinin faili meçhul olmaktan çıkarıldığı bir Türkiye özlemimizi bir kez
daha dile getiriyoruz.”
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12.02.2014

TGC: “Başbakan gazeteci azarlama alışkanlığından vazgeçmeli”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak, Başbakanın soru
sormaya çalışan gazetecileri azarlamasını eleştirdi.

g.
tr

Son yıllarda iktidarın gazetecileri “soru soramaz” hale getirdiğine dikkat çeken TGC
Yönetim Kurulu açıklamasında, “Halkın bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkı için
çalışan gazetecilerin görevlerini yapamaz hale getirilmesinin bedelini Türkiye ağır ödemektedir. Başbakanı gazetecileri azarlama alışkanlığından vazgeçmeye davet ediyoruz”
denildi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“İktidarın gazetecilere yönelik hedef gösterme, itibarsızlaştırma, soru sordurmama
alışkanlığını endişeyle izliyoruz. İktidarı eleştiren yayın organlarına akreditasyon uygulanmasının, haber almalarının engellenmesinin her gün bir yeni örneğiyle karşılaşıyoruz.
Başbakanın hoşlanmadığı her haber için medya kuruluşlarının aranıp haberin yayından
kaldırtılması, açıkça ‘Bu tür şeyleri de öğretmek zorundayız’ denilmesi demokrasi adına
vahim bir durumdur.

Medya yöneticilerinin de kamu yararını gözeten haber yapan gazetecileri işten attıklarını rahatlıkla ifade etmeleri basın özgürlüğü açısından nasıl bir karanlık tabloyla
karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Basın toplantılarında soru sorabilen
gazetecilerin azarlanması, hedef gösterilmesi, nasıl soru sorması gerektiğinin anlatılması
çağdaş demokrasi ile bağdaşır bir tutum değildir.

w
w

w

Bir kez daha Başbakanı işsizlik, dava açılma ve tutuklanma tehdidi altında halkın
bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazetecileri azarlamaktan vazgeçmeye, basın özgürlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz.”
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18.02.2014

TGC internet düzenlemesiyle ilgili raporunu Cumhurbaşkanı Gül’e gönderdi

TGC: İnternet kısıtlamaları var olan sansüre bir yenisini ekleyecek

g.
tr

TGC Yönetim Kurulu internet düzenlemeleriyle ilgili hazırladığı raporu bir mektupla
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdi. Mektupta, “Türkiye’de özgürlükçü bir toplumun gelişmesi adına kamuoyunun gerçekleri öğrenme, doğru ve hızlı haber alma hakkına yönelik müdahalelere geçit vermeyeceğinizi umuyoruz” denildi.

.tg
c.
or

İnternet düzenlemelerinin başta düşünceyi ifade özgürlüğü olmak üzere basın özgürlüğü, kişisel verilerin korunması hakları gibi yurttaşın özgürlüğüne yönelik birçok
hakkı zedeleyeceğini kamuoyuyla daha önce paylaşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Yönetim Kurulu hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir mektupla
gönderdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto’nun imzasıyla
gönderilen mektupta şu görüşler yer aldı:

“ Bilişim çağında sosyal medyaya yapılacak her müdahalenin ülkeyi çağdaş demokrasiden biraz daha uzaklaştıracağı sizlerin de malumunuzdur. Yazılı ve görsel basın üzerinde giderek ağırlaşan baskı ve müdahalelerin hemen ardından gelen internet
kısıtlamalarının var olan sansür uygulamalarına bir yenisini daha ekleyeceği açıktır.
Sayın Cumhurbaşkanı,

w

İnternet yasası üzerinde Hukuk Kurulu’nda görevli arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonunda ortaya çıkan bir rapor metnini ekte görüşlerinize arz ediyoruz. Türkiye’de özgürlükçü bir toplumun gelişmesi adına kamuoyunun gerçekleri öğrenme, doğru
ve hızlı haber alma hakkına yönelik müdahalelere geçit vermeyeceğinizi umuyoruz.

w
w

Saygılarımızla.”
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25.02.2014

TGC MİT Kanunu Tasarısı hakkında açıklama yaptı

“MİT Kanunu basın özgürlüğüne darbe vuracak”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu TBMM İçişleri Komisyonu’ndan geçen
MİT Kanunu Tasarısının bu haliyle yasalaşması durumunda basın özgürlüğüne darbe vuracağını, gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamama hakkını ortadan kaldıracağını duyurdu.

.tg
c.
or

TGC Yönetim Kurulu’nun MİT Kanun Tasarı konusunda yaptığı değerlendirmede
“Haber yapan gazeteciler, eser sahipleri, sorumlu müdürler, yayın sahipleri ve hatta basımı yapanlar bile, işkence yapan kişilere öngörülen cezalara eşit bir yaptırım tehdidiyle
karşı karşıya kalabilecektir” denildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“TBMM İçişleri Komisyonu’ndan geçen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat
Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde,
Basın Kanunu ile güvence altına alınmış olan gazetecilerin kaynaklarını açıklamama hakkı
tüm haberler bakımından ortadan kalkacak. MİT faaliyetlerine ilişkin hiçbir haber yapılamaz hale gelecektir.
Haberlerin gizli bilgilere ilişkin olması gibi bir kıstas da teklifte ön görülmemiştir. Bu
faaliyetleri haber yapan gazeteciler, eser sahipleri, sorumlu müdürler, yayın sahipleri
ve hatta basımı yapanlar bile, işkence yapan kişilere öngörülen cezalara eşit bir yaptırım
tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır.
Bu yönde bir düzenleme, ifade ve basın özgürlüğüne vurulacak ağır bir darbe anlamına gelmektedir ve demokratik bir toplumda kabul edilmesi mümkün değildir.

w

HABER KAYNAKLARININ GİZLİLİĞİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR

w
w

Gazetecilerin haber kaynaklarının gizliliğini koruma hakkı ifade özgürlüğü çerçevesinde korunmaktadır. Birçok uluslararası örgüt bu hakka ilişkin belgeler üretmişler, birçok
uluslararası yargı organıyla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) bu hakkın ifade özgürlüğü içerisinde yer aldığını belirten kararlar almıştır.

HABER KAYNAĞINI AÇIKLAMAMA HAKKI KAMU YARARINADIR

Gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamama hakkı hem gazetecilik faaliyetinin tam
olarak gerçekleştirilebilmesi hem de toplumun kamu yararına ilişkin konularda bilgiye
ulaşabilmesi için temel bir şart olarak tanımlamıştır.
Böyle bir güvencenin olmaması halinde haber kaynakları bilgi paylaşmama yoluna
gidebilir ve bu da basının toplumu kamu yararı bulunan konularda bilgilendirmesine
engel olabilir.
Türkiye’de 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 12. maddesi gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamama hakkını güvence altına almaktadır. Maddeye göre süreli yayın sahibi,
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sorumlu müdür ve eser sahibi kaynaklarını açıklamaya zorlanamayacaktır.

g.
tr

Kanımızca Anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve Anayasanın 90. Maddesi çerçevesinde kanun hükmünde olan AİHS ile bu sözleşmeyi yorumlayan AİHM kararları ve uluslararası örgütlerin belgeleri bir arada değerlendirildiğinde, profesyonel işleri
dolayısıyla bilginin toplanması, editoryal incelemesi veya yayılması sırasında edindiği
bilgilerle kaynakları belirleyebilecek tüm kişilerin bu güvenceden yararlanması gerekir.

YOLSUZLUK, İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASIYLA
İLGİLİ BİLGİLER YAYINLANABİLİR

Devlet sırrı, gizli bilgilerin yayınlanmasına ilişkin gerekli güvencelerden biri 19 Aralık
2006’da kamuoyu ile paylaşılmıştır.

.tg
c.
or

BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Topluluğu Medyanın Özgürlüğü Temsilcisi, Amerikan Devletleri Örgütü İfade Özgürlüğü
Özel Raportörü, Afrika İnsanların ve Halkların Hakları Komisyonu İfade Özgürlüğü ve
Bilgiye Ulaşma Özel Raportörü tarafından yayınlanan ortak bildiride
şu şekilde ifade edilmiştir;

Gazetecilerin gizli bilgileri elde etmelerinde herhangi bir kusurlu davranışları bulunmaması esastır. ‘Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de Espiyonaj veya Devlet Sırlarının Açıklanmasına İlişkin Ceza Davalarında Adil Yargılanmaya İlişkin kararında’
devletlerin gizli belgelerini korumaktaki meşru çıkarlarının, ifade özgürlüğüne karşı kesin
bir sınırlama aracı olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.
Kararda ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir yapıtaşı olduğunu ve yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve yetkilerin kötüye kullanılması gibi konuların serbestçe yayılabilmesinin gerekliliğine dikkat çekmiştir.

w

GAZETECİLER KAMU YARARI ADINA GÖREVLERİNİ YAPAMAYACAK

Basın özgürlüğü, kamu kurumlarının faaliyetlerinin gizlilik çerçevesinde demokratik
veya yargısal denetimin dışında kaldığı konularda daha büyük önem taşımaktadır.

w
w

Bir gazetecinin gizlilik kalkanı altındaki bir bilgiyi, belgeyi yayınlaması dolayısıyla cezalandırılması, kamusal yarar olan konuların yayınlanmasında gazetecilere geri adım attıracak ve gazetecilerin kamuoyu yararına halkın gerçeklerden haberdar olma görevini
yerine getirmesini engelleyecektir.
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21.03.2014

TGC: Sosyal medyaya müdahale kabul edilemez

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak, twitter’ın kapatılmasını eleştirdi. TGC Yönetim Kurulu açıklamasında “10 milyon insanın kullandığı bir
sosyal medya alanına hangi gerekçeyle olursa olsun müdahale kabul edilemez. Özgür
ve sınırlamalardan arınmış medya demokratik ve şeffaf toplumun temel unsurudur”
denildi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı.

“İnternet toplumun habere ve bilgiye ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu
çerçevede internete erişim ve internet yoluyla bilgi yayma hakkı ifade özgürlüğü çerçevesinde korunmaktadır.

.tg
c.
or

Türkiye, dünyada en aktif twitter kullanıcıları sayısı sıralamasında sekizinci sırada yer
almaktadır. 10 milyon twitter kullanıcısının yer aldığı Türkiye, Çin’den sonra şu anda
dünyada Twitter’ın yasaklı olduğu ikinci ülke olmuştur.
Bağımsız "Özgürlük Evi" kuruluşunun 2013'te hazırladığı internet özgürlüğü raporuna
göre Türkiye interneti "görece özgür" kullanan kategorisinde, 60 ülke arasında 38. sıradadır.

Başbakan Erdoğan'ın, ‘Uluslararası kamuoyunun ne diyeceği umurumda değil. Herkes
Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne şahit olacak’ sözleri ardından mahkeme kararıyla twitter kapatılmıştır. Bu gelişme hangi gerekçe ile olursa olsun demokratik bir toplum anlayışı ile bağdaşmamaktadır.

w
w

w

İktidar tarafından medyanın, sosyal medyanın düşman ilan edilmesi sağlıksız bir durumdur. Demokratik bir toplumda iktidar özgür basın anlayışına hizmet etmekle sorumludur. Demokratik bir ülkede bütün bilgi edinme platformları özgürce fonksiyonları
yerine getirmelidir. Sosyal medyaya sansürün kabul edilemez olduğunu hatırlatıyor iktidarı, muhalefeti göreve davet ediyoruz.”
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24.03.2014

TGC twitter yasağının kaldırılması için dava açtı

w
w

w

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde twitter’a erişim yasağının kaldırılması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişimin engellenmesi
işleminin iptali için dava açtı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın ve ifade özgürlüğüne
aykırı olduğu gerekçesiyle 21 Mart 2014 tarihli twitter yasağının kaldırılması için Ankara
5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava TGC Hukuk Danışmanı avukat Gökhan Küçük
tarafından yürütmeyi durdurma ve twitter’a erişim yasağının iptali için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş adına açıldı. Dava dilekçesinde “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kamuya yararlı dernekler statüsünde; tüzüğü gereği
yasalar ve uluslararası sözleşmelerle gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak
amacıyla gerekli tüm girişimlerde bulunmak hak ve yetkisine sahip bir dernek” olduğu
vurgulandı. Dilekçede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “twitter” kullanıcısı olup üyeleriyle olan ilişkilerini ve iletişimini sağladıkları, iptal kararı nedeniyle twitter hesaplarına
ulaşamadıkları vurgulandı. Dava dilekçesinde şu noktaya dikkat çekildi. “Basın ve İfade
Özgürlüğü üç temel ilke üzerinde yükselir. Haberleri Bilmek/ Habere Ulaşmak; Haber
ve fikirleri eleştirmek/Yorumlamak ve Haberleri serbestçe yayabilmek hakkı. Bu ilkelerin
her olayda ve her seferde aynı anda var olması zorunludur. Bir ilkenin idare tarafından
engellenmesi o ülkede basın/ifade özgürlüğünün zedelendiğinin ve hatta basın özgürlüğünün olmadığının açık kanıtıdır. İdare twitter’ı yasaklayarak -hiçbir nesnel kritere tabi
olmadan- kısaca keyfilik içinde basın ve ifade özgürlüğünü açıkça ihlal etmiştir.”
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26.03.2014

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı
“Bolu Havadis ve Bolu Gündem gazetelerinin kapatılması kararı basın özgürlüğüne yönelik yeni bir darbedir”

g.
tr

TGC Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Bolu Havadis ve Bolu Gündem gazetelerinin çalışma ruhsatlarının eksik olduğu iddiasıyla kapatılma kararı alınmasını kınadı.
Açıklamada kararın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.
Bolu Belediyesi’nin kararının basın özgürlüğünü daha da daraltma adına yeni bir girişim olduğunu belirten TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

.tg
c.
or

“Gazeteciliğin ayrılmaz parçalarından biri olan yerel medyanın baskı altına alınması,
muhalefet yapan gazetelerin çeşitli bahanelerle susturulmaya çalışılması demokrasiyle
bağdaşır bir durum değildir.

Son olarak Bolu Havadis ve Bolu Gündem gazeteleri çalışma ruhsatlarının yetersiz
olduğu gerekçe gösterilerek kapatılmak istenmiştir. Seçim öncesi bu tip bir girişimin
basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yeni bir darbe oluşturduğunu, ayrıca yerel basında
çalışan meslektaşlarımızı da baskı altında tutmayı amaçladığını düşünüyor ve kararı kınıyoruz.
Ayrıca Anayasa`nın 30. Maddesi ‘Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz’ demektedir. Karar bu yönüyle de
Anayasa’ya aykırıdır.

w
w

w

İktidarı ve iktidara yakın belediyeleri halkın gerçekleri öğrenme ve haber alma kanallarını tıkayacak bu tür yollardan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz.”
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21.04.2014

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kınama yayınladı

“Medya eril dilden vazgeçmeli”

g.
tr

TGC Yönetim Kurulu, Taksim’de 1 Mayıs açıklaması yapmak isteyen DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB temsilcilerine polisin müdahalesi sonucu görüntülere yansıyan bir kadına yönelik olarak www.ensonhaber.com isimli internet sitesinde yer alan “sarışın seksi
eylemci” ifadesini kınadı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer
verdi:

.tg
c.
or

“Medyada kadınlara yönelik kullanılan eril dilin son örneği Taksim’de 1 Mayıs açıklaması yapmak isteyen sendika ve meslek örgütleri temsilcileri arasında yer alan bir kadına yönelik olarak kullanıldı. Sarışın, seksi eylemci ibarelerine yer verilen
www.ensonhaber.com sitesi daha sonra kullandığı başlığı ‘çakma devrimci, çakma sarışın’ olarak değiştirmiş ve aynı tutumunu sürdürmüştür. Sitenin bu tutumu Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin Temel Görevlerini ve İlkelerini
tarif eden E bendinin 3. Maddesine aykırıdır. Bu madde şöyle der;

‘Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil,
din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti,
düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel
değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.’

w
w

w

www.ensonhaber.com sitesinin kadına yönelik bu tutumunu kınıyor, tüm meslektaşlarımızı TGC Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun bir yayıncılık
anlayışı benimsemeye davet ediyoruz. “
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01.05.2014

TGC: Gazetecileri hedef seçen anlayışı kınıyoruz

g.
tr

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü izleyen gazeteciler zor anlar yaşadı. Polisin
hedef seçtiği çok sayıda gazetecinin yaralandığına dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu bir
açıklama yaparak gazetecilere yönelik şiddeti kınadı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde
gösterileri sırasında görev yapan bazı basın mensuplarının polis tarafından hedef seçilerek tartaklanmasını ve görevlerini yapmalarının engellenmesini kınadı. TGC Yönetim
Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görevlerini yapan gazeteciler,
ne yazık ki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü izlerken yine hedef seçildi. Muhabir,
foto muhabiri ve kameramanlar biber gazı ve tazyikli sudan etkilendi. Gazetecilerin kamu
yararı adına görev yaptığını görmek istemeyen emniyet güçleri, meslektaşlarımızın Taksim’e girmesine engel olmaya çalıştı.

MESLEKTAŞLARIMIZ YARALANDI

w

Okmeydanı'nda yaşanan çatışmaları takip eden ETHA muhabiri Ali Haydar Doğan'ın
kolu kırıldı. Beşiktaş’ta Barbaros yokuşundaki polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmada Halk TV muhabiri Barış Yarkadaş, canlı yayın yaparken yaralandı. Şişli’de EPA
foto muhabiri Sedat Suna, bacağından yaralandı. Sol Gazetesi muhabiri Elif Örnek polis
saldırısı sırasında başından yaralandı.Sol Gazetesi muhabiri Emin Şentürk ise olayları izlerken plastik mermiyle yaralandı. Haber portalı Duruş Haber Genel Yayın Yönetmeni
Metin Güneş, ayağından darp edildi. Milliyet Gazetesi foto muhabiri Ozan Güzelce polisin fırlattığı gaz kapsülüyle sağ el bileğinden yaralandı. Mücadele Birliği Dergisi muhabiri Yusuf Ali Gümüşlü kolundan Yurt Gazetesi Yazarı Hakan Gülseven ise burnundan
yaralandı.

w
w

1 Mayıs’ta yaşanan olayların izlenmesini engellemek için cop, gaz ve tazyikli suyla
gazetecileri hedef seçen, yaralayan ilkel anlayışı kınıyor, bu tutumdan artık vazgeçilmesini istiyoruz.
Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gazetecileri hedef seçen güvenlik güçleriyle ilgili olarak işlem yapılması için İstanbul Valiliği’ni ve Emniyet Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz.”
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02.05.2014

TGC Başkanı Olcayto 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle bir açıklama yaptı

“Çağdaş demokrasilerin en temel güvencesi basın özgürlüğüdür”

g.
tr

“Kamuoyunun haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı için uğraş veren gazeteciler 3
Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü ağır bir baskı altında karşılıyorlar. Basını kıskaç
altına alan yasalarda iyileştirme yapmaktan kaçınan iktidarın; muhalif gazete ve televizyonlara, eleştiri hakkını kullanan köşe yazarlarına yönelik olumsuz tutumu, düşünceyi ifade özgürlüğünün önünü kesen yasaklar, gazetecilerin sağlıklı haber üretme
işlevini olanaksız hale getirmektedir” görüşüne yer verilen açıklamada şöyle denildi :

.tg
c.
or

“Çağdaş demokrasilerin en temel güvencesi olan basın özgürlüğü, parlamentoda çoğunluğa sahip iktidarın çıkardığı yasalar ve yayınlar üzerinde kurduğu baskı sonucu gücünü yitirmiştir. Örtülü sansür, oto sansür, iktidara muhalif gazetecilerin patronaj kesimi
tarafından işten çıkarılmaları, birbiri ardına kapanan ya da küçülen gazeteler günümüz
basın sektörünün başlıca sorunlarını oluşturmaktadır.

40 GAZETECİ VE DAĞITICI CEZAEVİNDE

Halen 40 gazeteci ve gazete dağıtıcısı cezaevlerinde çile doldurmaktadır. Özelikle
ana akım medyanın yazılısı ve görseli ile halkın bilgi edinme, doğru haber alma hakkına
saygı göstermedikleri, iktidarı hedef alan kimi haber ve görüntüleri kamuoyundan gizledikleri bir dönemi yaşıyoruz. Gazetecilerin sendikalılaşmasını önleme çabalarının iktidara yakın gruplardan gelmesi, gazetecilerin kutuplaşmasını arttıracak faaliyetlerin de
aynı odaklar tarafından gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir.
Özgür ve bağlantısız basın tüm toplumun yararınadır

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak diyoruz ki; gazeteciler üzerinde siyasetçilerin,
iktidarın başlattığı karalama, suçlama kampanyaları bitmelidir. Özgür ve bağlantısız bir
gazeteciliğin mesleğe egemen olabilmesi tüm toplumun yararınadır. Elbette kamunun
ve siyasetçilerin de…

w
w

Basın emekçilerinin sosyal güvenceleri iyileştirilmeli, gazeteci patronların insafına
terk edilmemelidir. Zor koşullara karşın haber peşinde koşmayı sürdüren, üreten, halkın
haber alma kanallarını açık tutmaya çalışan basın emekçilerimizin Dünya Basın Özgürlüğü gününü bir kez daha kutluyoruz. Umarız gelecek 3 Mayıslarda sorunları geride bırakmış gerçekten özgür bir basınla mutluluğumuzu paylaşırız.”
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05.05.2014

TGC Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’nü alan Ahmet Şık
için kutlama mesajı yayınladı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu "UNESCO Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü" ödülünü alan gazeteci Ahmet Şık’ı basın ve ifade özgürlüğü alanında gösterdiği çabalar dolayısıyla kutladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun
açıklamasında şöyle denildi:

w
w

w

.tg
c.
or

“Türkiye’de evrensel hukuk ilkelerini halkın haber alma özgürlüğünü ve barışı savunan gazeteciler çeşitli baskılar altında ağır bedeller ödüyorlar. Ülkede halen 35 gazeteci
cezaevinde bulunuyor. Yüzlerce gazeteci yargılanıyor. Dünyada basın özgürlüğü konusunda araştırmalar yapan Freedom House’un yayınladığı 2014 raporunda Türkiye, 'yarı
özgür' kategorisinden 'özgür değil' katagorisine geriledi. Türkiye’ye yakışmayan bu utanç
tablosunun değişmesini istiyor ve umuyoruz. İfade özgürlüğünün güçlü savunucusu olarak kariyerini insan hakları ihlalerine karşı mücadeleye adayan meslektaşımız Ahmet
Şık’ı kutlarken UNESCO Guillermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü ödülünü Ahmet Şık’ın
almasının ülkemiz adına ve gazeteciliğimiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu
nedenle de Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü konusunda hiçbir sorun bulunmadığını
düşünen iktidara, basın ve ifade özgürlüğünün bireyin temel hak ve özgürlüklerinin
omurgası olduğunu bir kez daha hatırlatmayı görev biliyoruz.”
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14.05.2014

TGC Soma’daki Madende yaşanan faciayla ilgili taziye mesajı yayınladı.

“Halkımızın başı sağolsun”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti çok sayıda maden emekçisinin can verdiği Soma Madenindeki patlamayla ilgili bir açıklama yaparak “ Halkımıza, ölenlerin yakınlarına baş
sağlığı diliyor giderek sıklaşan maden kazalarının önlenebilmesi için yetkililerin daha
ciddi tedbirler almasını istiyoruz” dedi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin açıklamasında şu görüşlere yer verildi. “İş kazaları
özellikle maden sektöründe can almaya devam ediyor. Soma’da yaşanan büyük felaketi
sözcüklerle ifade etmenin zor olduğu bir ortamda maden emekçilerinin ve yakınlarının
acısını yürekten paylaşıyoruz.
Parlamentoda grubu bulunan tüm partilerden insani değerleri öne çıkaran, ciddi projeler geliştirmelerini bekliyoruz. Ülkemizde basın sektörü de dahil çalışanların, işçilerin
iş güvenceleri çağdaş ülke normlarına atında seyretmektedir. Bundan böyle ulusun canını
acıtacak büyük felaketlerin yaşanmaması için iktidarın ve parlamentonun ivedilikle
önlem almalarının şart olduğunu düşünüyoruz.

w
w

w

Soma madeninde hayatlarını kaybeden işçilere Tanrı’dan rahmet, aile ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimizi yinelerken yaralı maden emekçilerine de acil şifalar diliyoruz.
Halkımızın başı sağ olsun.”
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18.05.2014

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıklama yaptı

“Soma’da estirilen devlet terörü son bulmalıdır”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Yüzlerce maden emekçisinin yaşamını yitirdiği Soma maden felaketinin ardından bölgede
yaşananları ibretle izliyor, kamuoyunun haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleyen polisiye tedbirleri ve gazetecilere yönelik şiddeti, yasaklamaları kabul edilemez
bulduğumuzu önemle vurgulamak istiyoruz” denildi.

.tg
c.
or

“Devlet erkinin ve iktidarın toplumun canını acıtan ve insanları yasa boğan bu dehşet
verici olayı ‘Kader ‘ sözcüğü ile geçiştirme gayretleri ile yasaklarla ihmallerin üstünü
örtme çabalarını da şiddetle kınıyoruz” ifadelerine de vurgu yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:

BÖLGEDE KORKU İKLİMİ YARATMAYA DÖNÜK DAVRANIŞLAR

“Yakınlarını kaybetmiş acılı şehit yakınlarına, bölge insanına karşı Başbakan Erdoğan
ve korumalarının gösterdiği tahammülsüzlük , şiddet içeren eylemler bölgede bir korku
iklimi yaratılmasına dönük, demokrasi rejimi ile asla bağdaşmayan tavır ve davranışlardır.
TGC, bölgede estirilen devlet terörünün son bulmasını, halkın gerçekleri öğrenebilmesi için gazetecilere getirilen yasakların kaldırılmasını, acılarını dışa vuran şehit yakınlarına yapılan baskılardan vazgeçilmesini toplumsal barış için vazgeçilmez bir koşul
olarak görmektedir.

GAZETECİLİK ETİĞİ AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR

w
w

w

Böylesi bir acılı ortamda bile gazeteciliğin etik ilkelerini ayak altına alan kimi gazete
gruplarının medyada var olan kutuplaşmayı daha da derinleştirecek yollara baş vurmaları
ibretliktir. İktidara yaranma adına nesnel haber ve yorumlardan kaçınmaları, haberleri
sansürleme gayretleri ve nihayet aralarında BBC muhabirinin, bir gazete sahibinin de
hedef gösterilmesine varan etik dışı davranışları meslek örgütü olarak üzüntümüzü daha
da artırmaktadır.

DARP EDİLEN GAZETECİLER

Ülkede her toplumsal olaylarda sıkça rastlandığı gibi sahada görev yapan meslektaşlarımızın çaılışmalarının engellenmesi, darp edilen, yaralanan arkadaşlarımızın güvenliklerinin sağlanamaması düşündürücüdür.

14 Mayıs Çarşamba günü Karşı Direniş muhabiri Burak Öz, Soma'da yaşamını yitiren
işçilerin aileleriyle görüşürken Başbakan korumaları tarafından gözaltına alınmıştır. BirGün Foto Muhabiri Recep Yılmaz Ankara'da polis saldırısına uğramıştır.
15 Mayıs Perşembe günü Onur Öncü basın kartı olmasına rağmen polis tarafından
darp edilmiştir. Hayat TV İzmir kameramanı Yiğit Ali Mercan’ı polis gözaltına almaya
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çalışmıştır. Agence Le Journal foto muhabiri Nazım Serhat Fırat çektiği fotoğraflar nedeniyle gözaltına alınmıştır. Ulusal Kanal kameramanı Serkan Bayraktar görüntü alırken
polis tarafından tekmelenmiştir.
16 Mayıs cuma günü Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ensesinden plastik mermiyle yaralanmıştır.

g.
tr

17 Mayıs cumartesi günü Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı’daki evinden
çıkışı sırasında görüntü almaya çalışan gazetecilere korumalar müdahale etmiştir. Başbakan korumaları tarafından yüzüne yumruk atıldığını belirten Gazete Habertürk Başbakanlık muhabiri Umut Tütüncü gözaltına alınmaya çalışılmıştır. Dicle Haber Ajansı
Ankara Temsilcisi Kenan Kırkaya plastik mermiyle sırtından yaralanmıştır. Evrensel gazetesi muhabiri Hasan Akbaş, Ankara'daki protesto gösterilerini izlerken polisler tarafından tartaklanmıştır.

.tg
c.
or

MADEN EMEKÇİLERİNİ BİR KEZ DAHA SAYGIYLA ANIYORUZ

w
w

w

Soma’da yaşamlarını yitiren maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anarken yakınlarının derin acısını paylaşıyor ve sabırlar diliyoruz. Halkın haber alma ve gerçekleri
öğrenme hakkı için görev yaparken yaralanan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.”
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17.06.2014

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yayın yasağını kınadı

“Işid baskınlarına yayın yasağı sansürdür”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Musul olaylarına
ilişkin getirilen yayın yasağını kamuoyunun bilgilenme hakkına konulan yeni bir sansür
biçimi olarak değerlendirdi.
Cemiyet yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Musul’da TC Büyükelçiliği’ndeki işgal sırasında alıkonulan elçilik personeline yönelik
haberlerin kamuoyundan saklanması yolunda bir mahkeme kararı alınmıştır.

.tg
c.
or

İlginçtir iki gün önce Sayın Başbakan Musul konusunda ‘yazıp çizmeyin’ şeklinde gazetecilere seslenmiştir. Aradan geçen 48 saatte Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Musul
konusuna yayın yasağı getirmiştir. Bu rastlantıyı yargının bağımsızlığı ile bağdaştırmak
zordur.
Gerçekleri öğrenme, doğru bilgi alma hakkı zaten sınırlı olan kamuoyu şimdi bu yasaklamayla Musul konusunda büsbütün habersiz kalacaktır. Türklerin de bulunduğu Musul’da neler olduğunu bilmek yurttaşların en doğal hakkıdır.
Kaldı ki, bölgede katliam yapan Işid terör örgütünün sosyal medyayı ustalıkla kullandığı bir gerçektir. Kamuoyunu sadece terör örgütünden gelen manipüle edilmiş haberlere ve vahşet görüntülerine mahkum etmenin nasıl bir mantığı olabildiğini
anlayabilmiş değiliz.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman yayın yasaklarına karşı çıktık. Bu defa
da özellikle halkımızı çok yakından ilgilendiren bir olayda konulan yasağı anlamsız bulduğumuzu, demokrasinin şeffaflık ilkesiyle de bağdaşmadığını bir kere daha vurgulamak
istiyoruz.”
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18.06.2014

TGC IŞiD baskınlarına getirilen yayın yasağına dava açtı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yayın yasağına basın
özgürlüğüne müdahale ve sansür niteliği taşıdığı gerekçesiyle itiraz etti.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti günlük gazetesi Bizim Gazete adına IŞİD terör örgütünün baskınlarına getirilen yayın yasağına itiraz etti. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
16 Haziran tarihli yayın yasağı kararına karşı açılan davanın dilekçesinde kararın bu haliyle basın özgürlüğüne müdahale ve sansür niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Yayın yasağının demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak yapılmış bir sınırlandırma
olmadığı vurgulanan dava dilekçesinde şu görüşler yer aldı.

.tg
c.
or

TÜRKİYE’DE UYGULANAN SON DÖNEM YAYIN YASAKLARI

Türkiye’de son dönemde; Hatay Reyhanlı’daki patlamayla ilgili haberlere , Suriye
tapelerine, Adana ve Hatay'da MİT'e ait olduğu iddia edilen TIR'ların durdurulmasına
ilişkin haberlere, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına yönelik haberlere getirilen yayın
yasakları, twitterin yasaklanması, yotube’un kapatılması gibi uygulamalar ülkemizde
kural haline gelmiş ve ilk başvurulan yollardan biri olmuştur. Yayın yasakları ülkemizin
hiçbir sorununu çözmemiştir ve çözemeyecektir.

KAMUOYUNA YANSIYAN OLAYLAR DÜNYADA ALENİYET KAZANMIŞTIR

w

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğundan IŞİD terör örgütü tarafından kaçırılan Türk
vatandaşları hakkında tüm dünyada haberler yapılmaktadır. Bunun dışında bölgede katliam yapan IŞİD terör örgütünün sosyal medyayı ustalıkla kullandığı ise bir gerçektir. Bu
yasakla birlikte kamuoyu sadece terör örgütünden gelen manipüle edilmiş haberlere ve
vahşet görüntülerine mahkum edilmiş olacaktır. Kısaca bu dönemde verilen yayın yasaklarının sonucu demokratik bir toplumdan uzaklaşma olmuştur.

MUSUL’DAKİ İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARIN TOPLUMA DUYURULMASI HABERDİR

w
w

Türk vatandaşlarının IŞİD terör örgütü tarafından kaçırılması ve bu olayların yansımaları haber niteliğindedir. Gazetecilik mesleği ile uğraşan herkes istisnasız bu olayları
mesleğin doğası gereği haberleştirecektir. Gazetecilere tanınan bu özgürlük şüphesiz ki
toplumun haber alma hakkını garanti altına almak içindir.

KAMU DENETİMİ TOPLUMSAL BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİNDİR

Basının toplumsal barışı sağlamada denetim görevi görmesi ve dördüncü kuvvet olarak adlandırılması elbette boşuna değildir. Bu dönemde olan tüm olaylar savaş haberleri
bölgedeki gelişmelerin aktarılmasında kamu yararı vardır. Bu haberlerin yapılması kamu
adına denetlemedir. Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik toplumlarda, düşünceyi açıklama
özgürlüğü, sadece genel kabul gören ve zararsız ya da önemsiz addedilen düşünceler
yönünden değil, aynı zamanda halkın bir kısmı tarafından benimsenmeyen kural dışı,
389

BASIN ACIKLAMALARI 2014_Layout 1 4/10/16 11:45 PM Page 26

hatta endişe verici düşünceler için de geçerli olmalıdır.

YASAKLAMA KARARI ÖLÇÜLÜ DEĞİLDİR

.tg
c.
or

g.
tr

Somut olayda kullanılan yasaklama kararı ölçülü olmaktan çıkmıştır. Müdahalede
güdülen amaç kısaca milli güvenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Oysaki
somut olayda Türk vatandaşları kaçırılmıştır. Kaçırılan Türk vatandaşları ile toprak bütünlüğünün ve kamu güvenliğinin direkt bir ilgisi kurulamamıştır. Bu olayları dünya üzerinde yaşayanlar öğrenmiştir. Dünyaki birçok ajans bu konuda bölgeden haber vermeye
de devam etmektedir. Basın; Musul’da İŞİD terör örgütünün yaptığı her eylemi, yaptığı
her saldırıyı, tüm bu içeriği değerlendirmek, eleştirmek, ülkenin savaş karşısındaki tutumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konuda yayın yapma hak ve özgürlüğüne sahiptir. Ülke vatandaşları da bu haberleri bilmek/öğrenmek hakkına sahiptirler.
Savcılığın yapacağı soruşturmanın gizliliğine halel getirecek herhangi bir müdahale söz
konusu olamaz.

GERÇEK TEHLİKE SPEKÜLASYONA DAYANAN BİLGİLERDİR

w
w

w

Kamuoyuna yansıyan olay ne kadar vahim olursa olsun halkın haber alma hakkı zedelenmemelidir. Aksi halde basın, kamuoyunun gözü kulağı olma şeklindeki hayati rolünü oynayamaz. Gerçekleri öğrenmek, bilmek herkesin hakkıdır. Bu hak zedelendiğinde
gerek yargı hakkında gerek olay hakkında gerçek olmayan, spekülasyona dayanan bilgiler
ortalıkta dolaşmaya büyümeye başlayacaktır ki asıl tehlike de bu olacaktır. Dolayısıyla
asıl olan yasak değil, halkın haber alma hakkının sağlanmasıdır. Karar bu nedenlerle
hukuka ve yasaya aykırıdır. Kaldırılması gerekir.
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23.06.2014

TGC Fırat Üniversitesi’nde 10 gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı

“Fırat Üniversitesi’nde gazetecilere yapılan saldırıyı kınıyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Fırat Üniversitesi'nde 2014 Bahar Şenlikleri’ni izleyen 10 gazetecinin çalışmasını engellemek isteyen özel güvenlikçilerin saldırısını kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Elazığ'da Fırat Üniversitesi’nde düzenlenen 2014 Bahar Şenlikleri’ni takip eden gazeteciler özel güvenlikçilerin önce sözlü, sonra da fiziksel saldırısına uğramıştır. Meslektaşlarımızın bazıları yedi günlük iş göremez raporu almıştır. Fotoğraf makineleri ve
kameraları kırılmıştır.

.tg
c.
or

Sahada çalışan basın emekçileri, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için
görev yapmaktadır. Bu arkadaşlarımızın görev yapmalarının engellenmesi ve saldırıya
uğramaları basın özgürlüğüne müdahaledir.

w
w

w

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’nden saldırıya karışan güvenlikçilerle ilgili gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz. Elazığ Valisi ve Emniyet Müdürü’nden meslektaşımıza
yapılan saldırının sorumlularını en kısa sürede belirleyip, haklarında işlem yapmalarını
talep ediyoruz. Meslektaşlarımıza görevlerini yaparken uğramış oldukları saldırı nedeniyle geçmiş olsun diyor ve bu saldırıyı kınıyoruz.”
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01.07.2014

TGC AKP’nin akreditasyonunu kınadı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı
adaylığının ilan edildiği toplantıda, basına akreditasyon uygulanmasını kınadı. ATO
Kongre Salonu’na Aydınlık, Birgün, Evrensel, Taraf, Yurt, Sözcü gazeteleriyle Halk TV,
Hayat TV ve Ulusal Kanal televizyonların alınmadığını belirten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

w
w

w

.tg
c.
or

"AKP Cumhurbaşkanı adayının Aydınlık, Birgün, Evrensel, Taraf, Yurt, Sözcü gazeteleriyle, Halk TV; Hayat TV ve Ulusal TV’ye akreditasyon ve sansürle açıklanması demokrasi adına büyük bir ayıptır. Halkı kucaklayıcı, siyaset üstü bir makam olması beklenen
Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı toplantıda halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının yok sayılmasını kınıyoruz. İktidarın gazete ve televizyonlar arasında 'benden olanlar' ve 'olmayanlar' gibi bir ayrım yapması kabul edilemez. İktidar,
gelenekselleştirdiği akreditasyon uygulaması ile yayın politikasından hoşlanmadığı gazetelerin çalışanlarının mesleklerini yapmalarını engellemektedir. Halkın bilgilenme hakkını da yok saymaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak iktidarı bu yanlıştan
vazgeçmeye çağırıyoruz.."

392

BASIN ACIKLAMALARI 2014_Layout 1 4/10/16 11:45 PM Page 29

11.07.2014

TGC internet haber sitelerine yönelik düzenleme için itirazlarını açıkladı

‘Düzenleme basın ve ifade özgürlüğünü engellemektedir’

g.
tr

TBMM Adalet Komisyonu’na itirazlarını bir rapor olarak daha önce sunan Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, bir açıklama yaparak alt komisyonda kabul edilen
metnin de haksızlığa, eşitsizliklere neden olacak maddeler içerdiğini belirtti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasında şu görüşler yer aldı:
"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir süredir görüşülmekte olan Basın Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ilişkin, Adalet Komisyonu görüşmeleri sırasında itirazlarını bir rapor halinde Komisyon’a sunmuştu.

.tg
c.
or

Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerde konunun önemi nedeniyle Tasarının Alt Komisyona havale edilerek görüşülmesi gerektiği ve Tasarının basın özgürlüğünü engelleyecek maddelerinin tasarı metninden çıkarılması yönünde görüş bildirmişti.

TGC’nin ve muhalefet partilerinin itirazları Alt Komisyon’da dikkate alınarak tasarının
7. maddesi tasarı metninden çıkarıldı. TGC, Alt Komisyonda bu maddenin çıkarılmasını
olumlu karşılamıştır.
Ancak, Alt Komisyon tarafından kabul edilen son metin için de TGC olarak daha önce
dile getirdiğimiz itirazlar geçerliliğini korumaktadır. İtirazlarımızı yeniden kamuoyunun
dikkatine sunuyoruz.

YENİ TANIMLANAN HABER SİTESİ KAVRAMI KARIŞIKLIK VE EŞİTSİZLİKLERE
NEDEN OLACAKTIR

w

5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında tanımlanmaya çalışılan ‘İnternet Haber Sitesi’
kavramı/tanımı karışıklıklara ve eşitsizliklere neden olacak bir kavramdır. Sadece beyanname verilerek bu statüye hak kazanılacak ve sadece bu internet haber sitelerinde
çalışanlar/çalışacaklar gazeteci sayılacaktır.

w
w

Beyanname vermeden habercilik yapan ‘İnternet Haber Siteleri’ ise kanun kapsamında sayılmayacak ve bu haber sitelerinde çalışanlar da gazeteci sayılmayacaktır!

GAZETECİLİK MESLEĞİN YAPILIŞ BİÇİMİNE GÖRE BELİRLENMELİDİR

TGC; Gazetecilik mesleğinin, yapılan mecraya göre değil, mesleğin ifa ediliş biçimine
göre belirlenmesi gerektiği görüşündedir.

Gazeteci bazen televizyonda, bazen gazetede, bazen bir dergide, bazen internette
görev yapar. İktidarın öngördüğü tanımlamayı reddeden gazeteciler ya da internet haber
siteleri Tasarı’nın bu düzenlemesi karşısında Basın Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamında sayılmayacaklardır.

ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR
Böyle bir düzenleme Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki gazeteci
tanımına da aykırılık teşkil edecektir.
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Bu tanıma göre ‘Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli
elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı,
haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca
geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma
uygun olanlar gazetecidir.’

g.
tr

Bu nedenle Tasarının 1.maddesi ile getirilen sadece beyanname vererek internet
haber sitesi tanımı içine girecek ve sadece burada çalışan/çalışacak olan meslektaşlarımızın Basın İş Kanunu’na tabi olduğu yönündeki düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesini ihlal ettiği görüşündeyiz. Bu nedenlerle de ‘Alt Komisyonun’ gerekçesine de
katılmamaktayız.

.tg
c.
or

TELEKOMÜNİKASYON BAŞKANLIĞINA SINIRSIZ YETKİ VERİLMESİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
ÖNÜNDE ENGELDİR

Bunun dışında; kamuoyu tarafından yakından bilinen 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda’ 06/02/2014 tarihinde yapılan değişiklikler hakkında da itirazlarımızı sunmuştuk.
5651 Sayılı Kanun’un idareye (özelikle TİB’e) verdiği sınırsız yetkilerin basın ve ifade
özgürlüğünün önündeki en büyük engeli oluşturacağı, idarenin yapacağı müdahalelerin
ölçüsüz olabileceği konusunda uyarılarımızı yapmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık.
Uyarılarımızın haklılığı, İdarenin Twiter, Youtube ve yargının bol miktarda uyguladığı
yayın yasaklarıyla, ortaya çıkmıştır.

HABER SİTELERİ SADECE BASIN KANUNU’NA TABİ OLMALIDIR

w

Beyanname vermek suretiyle Basın Kanunu kapsamına alınan ‘internet haber siteleri’
aynı zamanda Tasarı ile 5651 Sayılı Kanun ile kıskaç altına alınmıştır. Oysa internet haber
sitelerinin faaliyetlerini sadece Basın Kanunu’ndaki yükümlülüklerini yerine getirmek
kaydıyla yapabilmeleri yeterli olmalıdır.

w
w

DÜZENLEME ÖLÇÜSÜZDÜR VE DURUMU AĞIRLAŞTIRMIŞTIR

Her iki kanundaki sorumlulukları yerine getirme yönündeki düzenleme ölçüsüz ve
haber sitelerinin durumunu ağırlaştıran bir düzenleme olmuştur. İlk taslakta bizim de
talebimizle 7. madde taslaktan çıkarılmıştır.
Ancak Alt Komisyon’da kabul edilen tasarının da 7. maddesindeki düzenleme ağırdır
ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacaktır.
Tasarının bu düzenlemesine katılmıyoruz. Eğer tam tersi bir düzenleme yapılırsa,
düzenlemenin samimi ve basın özgürlüğünü sağlamaya, genişletmeye yönelik bir anlayışın ürünü olduğu kabul edilebilir.
İnternet haber sitelerine; 5651 sayılı Kanunun 4,5,6. maddelerinin uygulanmayacağı
yönünde açık bir düzenleme yapılırsa Basın özgürlüğü kısıtlanmamış olacaktır.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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12.07.2014

TGC: DHA muhabiri Zeki Günal’ın darp edilmesini kınıyoruz

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Doğan Haber
Ajansı Muhabiri Zeki Günal'ın polisler tarafından darp edilmesini kınadı. Polisin gazetecilere yönelik sistematik şiddetinin kolluk güçleri tarafından görmezden gelindiğine dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu, Zeki Günal'ı darp eden polisler hakkında işlem
yapılmasını istedi.
TGC Yönetim Kurulu'nın yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

"Taksim Meydan'da gözaltına alınan eylemcileri çeken Doğan Haber Ajansı (DHA)
Muhabir Zeki Günal polisler tarafından yere yatırılarak darp edilmiştir. Meslektaşımız
kimliğini göstermesine rağmen polisler tarafından dövülmüştür. Kafasından, kolundan
ve boynundan yaralanan Zeki Günal hastaneden darp raporu almıştır. Bu olayı kınıyor,
İstanbul Valisi'nden ve İstanbul Emniyet Müdürü"nden meslektaşımıza saldıran polisler
hakkından işlem yapılmasını istiyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz.

Toplumsal olayları izleyen gazetecilere yönelik polis şiddeti sistematik hale gelmiştir.
Meslektaşlarımız kimlik kartlarını, basın kartlarını göstermelerine rağmen çalışmaları
engellenmekte ve polisler tarafından darp edilmektedir.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazetecilere yönelik polis şiddetinin önlenmesine yönelik İstanbul Valiliği'ne yapılan başvurularda ise hiçbir işlem yapılmadığı görülmektedir. Mülki amirler tarafından polislerin cezasız kalması olağanlaştırılmaktadır.
Gazetecilerin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaptığını, polislerin de gazetecilerin güvenli koşullarda çalışmalarını sağlamakla yükümlü olduğunu,
demokratik bir ülkede bu saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz."
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18.07.2014

TGC Hrant Dink Davasını izledi

TGC Başkanı Olcayto: Dink davası adalet adına ayıplardan birisidir

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Recep
Yaşar, Genel Sekreter Sibel Güneş ve TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci ve avukat; Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesiyle ilgili davayı izledi.

.tg
c.
or

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin verilen
kararın Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından 18 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması görüldü. Duruşmayı izleyenler arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel
Güneş ve TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu’nun da olduğu çok sayıda kişi vardı.
Sanık Ahmet İskender hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden Mahkeme, İskender'in UYAP'ta görünen adresine Yargıtay bozma ilamı eklenerek 'tebliğe
rağmen duruşmaya gelmemesi halinde, yargılamanın yokluğunda yapılarak karar verileceği' yazısının gönderilmesini karara bağladı. Duruşma, 30 Ekim'e ertelendi.

TATMİN EDECEK BİR SONUCA ULAŞILAMADI

Duruşmayı izleyen TGC Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

w
w

w

“Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen henüz
sorumluları belirlemek için açılan davada yurttaşları tatmin edecek bir sonuca ulaşılamamıştır. Tersine dava büsbütün kafa karıştırıcı bir durum almış; Hrant Dink’i öldürenlerin arkasındaki örgüt ortaya çıkarılamamıştır. Dink Davası, Türkiye’nin hem kendi
halkına hem de uluslararası adalet adına; ülkenin ayıplarından biridir. Dileğimiz, yargının
ivedilikle bu davada insanların yüreğindeki acıyı dindirecek adil bir sonuca varmasıdır.”
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12.08.2014

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilere saldırıları kınadı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, IŞİD saldırısı sonucu Mahmur'da öldürülen Fırat Haber Ajansı Muhabiri Deniz Fırat ile Şemdinli’deki çatışmada yaralanan
İhlas Haber Ajansı muhabiri Ayhan Dinç için bir açıklama yayınladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Savaş ve çatışma bölgelerine giden gazetecilerin can güvenlikleri her gün biraz daha
tehlikeye girmektedir. Bu konuda gazetecilerin evrensel kriterlere göre dokunulmazlığı
olması gerekirken, çatışmacı taraflar gazetecileri kollamak bir yana zaman zaman özellikle hedef almaktadır.

.tg
c.
or

Son olarak IŞİD teröristlerinin Mahmur'a yönelik saldırısı sırasında bölgede gazetecilik yapan Fırat Haber Ajansı muhabiri Deniz Fırat atılan bombanın şarapnel parçalarının
vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmiştir. Öldürülen gazeteciler arasına bir
meslektaşımız daha eklenmiştir. Meslektaşımız Deniz Fırat'ın ailesine, yakınlarına ve
Fırat Haber Ajansı’na başsağlığı diliyoruz.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova Köyü’nün Irak sınırında haber takibi
yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ayhan Dinç ise silahla vurulmuştur. Kolundan yaralanan meslektaşımız Şemdinli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Meslektaşımız Ayhan Dinç’e acil şifalar diliyor, İhlas Haber Ajansı ailesine de 'geçmiş olsun'
diyoruz.

w
w

w

Gazetecilere yönelik saldırıları kınıyor, savaşan ve çatışan taraflara halkın haber alma
ve gerçekleri öğrenme hakkı için görevlerini yapan gazetecilerin can güvenliğini korumaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz:”
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18.09.2014

TGC AA muhabirlerine yapılan saldırıyı kınadı

g.
tr

TGC Yönetim Kurulu Diyarbakır’daki olaylarda Anadolu Ajansı foto muhabiri Hüseyin
Bağış’ın bıçaklanmasının, muhabir Aziz Aslan’ın darp edilmesinin bir demokrasi ayıbı olduğunu belirterek kınadı. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “Meslektaşlarımıza
geçmiş olsun diyoruz. Sorumlularının en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
c.
or

“2014 yılında da gazetecilere yönelik saldırılara karşı etkili önlemler alınmadığı ve
cezalar verilmediği için meslektaşlarımız şiddetin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır’daki olaylarda Anadolu Ajansı foto muhabiri Hüseyin Bağış bacağından
bıçaklanırken, muhabir Aziz Aslan darp edilmiştir. Halkın gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik saldırıyı yapanları kınıyoruz. Sorumlularının cezalandırılmasını istiyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Gazetecilerin
çalışmasının engellenmesi ve şiddetin hedefi haline getirilmesinin basın özgürlüğüne
müdahale olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.”
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01.10.2014

TGC Aydın Engin ve Murat Belge’nin mektupla tehdit edilmesini kınadı

“Aydın Engin ve Murat Belge’ye yönelik tehditler aydınlatılmalı”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak T24 ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Aydın Engin ile Taraf Gazetesi Yazarı Murat Belge'ye yönelik suikast
düzenleneceği iddialarının en kısa sürede gün ışığına çıkarılmasını istedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“T24 internet sitesine bırakılan bir mektup ile T24 ve Cumhuriyet gazetesi yazarı ve
üyemiz Aydın Engin ile Taraf Gazetesi yazarı ve bilim insanı Murat Belge'ye yönelik suikast düzenleneceği belirtilmiştir. El yazısıyla kaleme alınmış ve kapı altından bırakılan
notta, yazarlara yönelik ‘hakkınızda karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir’ cümlesi kullanılmıştır.

w
w

w

Günümüze dek aydınlatılmamış gazetecilere yönelik faili meçhul cinayetleri de göz
önüne aldığımızda bu tip tehditlerin fevkalade ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Güvenlikle ilgili birimlerin bu tehditler üzerinde titizlikle durması gerektiğine inanıyoruz.
Düşünceyi ifade özgürlüğünün hala baskı ve tehditler altında bulunması demokrasimiz
açısından düşündürücüdür. Meslektaşlarımıza yönelik nereden gelirse gelsin her türlü
tehdidin karşısında olacağımız bir kez daha vurguluyoruz. “
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14.10.2014

TGC Bingöl’deki yayın yasağına karşı çıktı

“Bingöl’deki polis ölümleriyle ilgili yayın yasağı kaldırılmalıdır”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Bingöl’de iki polisin öldürülmesi olayı ardından getirilen yayın yasağının halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına direkt müdahale olduğunu açıkladı.

Yayın yasağının kaldırılmasını isteyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
c.
or

“Türkiye yasaklar ülkesi olma yolunda ısrarla devam ediyor. Son olarak Bingöl’deki
polislerin öldürülmesiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesi, basın özgürlüğüne müdahale ve sansür niteliği taşımaktadır.Türkiye’de Hatay Reyhanlı’daki patlama haberlerine, Suriye tapelerine, Adana ve Hatay'da MİT'e ait olduğu iddia edilen TIR'ların
durdurulmasına ilişkin haberlere, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına ve Musul Başkonsolosluğundan IŞİD terör örgütü tarafından kaçırılan Türk vatandaşlara yönelik haberlere
getirilen yayın yasakları, ülkemizde kural haline gelmiş ve ilk başvurulan yollardan biri
olmuştur. Yayın yasakları ülkemizin hiçbir sorununu çözmemiştir ve çözemeyecektir.
Kısacası bu dönemde verilen yayın yasaklarının sonucu demokratik bir toplumdan uzaklaşma olmuştur. Bu haberlerin yapılması kamu adına denetlemedir. Kamuoyuna yansıyan olay ne kadar vahim olursa olsun halkın haber alma hakkı zedelenmemelidir. Aksi
halde basın, kamuoyunun gözü kulağı olma şeklindeki hayati rolünü oynayamaz. Gerçekleri öğrenmek, bilmek herkesin hakkıdır. Bu hak zedelendiğinde olay hakkında gerçek
olmayan, spekülasyona dayanan bilgiler ortalıkta dolaşmaya büyümeye başlayacaktır
ki asıl tehlike de bu olacaktır. Dolayısıyla asıl olan yasak değil, halkın haber alma hakkının
sağlanmasıdır. Karar bu nedenlerle hukuka ve yasaya aykırıdır. Kaldırılması gerekir."
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11.11.2014

Polis şiddetine ve akreditasyona TGC'den tepki

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada Validebağ’daki
olaylarda polisin, görevi başındaki Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan ve Ulusal Kanal muhabiri Deniz Çağlayan’a şiddet uygulamasını ve son günlerde artan akreditasyon uygulamalarını kınadı. Açıklamada “Daha fazla özgürlük ve hoşgörüyü hak eden
Türkiye, TOMA ve Akreditasyon Cumhuriyeti olma yolunda hızla ilerlemektedir” denildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olayla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Cami ve sosyal tesis inşaatı yapılmak istenen Validebağ Korusu’nda çıkan olayları
izleyen meslektaşlarımız yine polis şiddetinin hedefi olmuştur. Suyun etkisiyle savrulan
bir masa Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Kayhan Ayhan’ın başına isabet etmiş ve meslektaşımızın başına 8 dikiş atılmıştır. TOMA’nın tazyikli suyunun etkisiyle yere düşen
Ulusal Kanal Muhabiri Deniz Çağlayan ise başından, vücudunun birçok yerinden yaralanmış ve hastaneye başvurmuştur. Her iki meslektaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz.
Halka gerçekleri iletme görevini engellemek için cop, gaz ve tazyikli suyla gazetecileri yaralayan anlayışı kınıyoruz. Gazetecileri hedef seçen güvenlik güçleriyle ilgili olarak işlem yapılması için İstanbul Valiliği'ni ve Emniyet Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz.

GAZETECİYE AKREDİTASYON İÇİN YARIŞ

w

Gazetecilik mesleğinin yapılması sistematik polis şiddetinin yanı sıra akreditasyon
uygulaması ile de engellenmektedir. Başbakan Ahmet Davutoğlu da ne yazık ki, göreve
gelir gelmez katıldığı toplantıları izleyen basına yönelik akreditasyon geleneğini sürdürmüştür. Başbakanı örnek alan bazı ilçe belediye başkanları da gazetecilerin halka gerçekleri iletme hakkını engellemek için büyük bir yarış içine girmiştir. Bu belediye
başkanları ‘Benden olan, benden olmayan’ diye ilkel bir anlayışla gazetecilerin ve gazetelerin belediyelere girmelerine engel olmaktadır.

w
w

Daha fazla özgürlük ve hoşgörüyü hak eden Türkiye, ‘ TOMA ve Akreditasyon Cumhuriyeti’ olma yolunda hızla ilerlemektedir. Basın özgürlüğünün yaşandığı ve halkın gerçekleri öğrenebildiği bir ülke için siyasetçileri göreve çağırıyoruz.”
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14.12.2014

TGC ve TGS: Basın ve ifade özgürlüğü cezalandırılıylor

“Basın ve ifade özgürlüğü cezalandırıyor”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ortak bir açıklama yaparak basına yönelik gözaltıların halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına müdahale olduğuna dikkat çekti. Açıklamada “Basın ve ifade özgürlüğü cezalandırılamaz”
denildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın ortak açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Demokrasinin temel kurumu olan basın ve ifade özgürlüğü, yaşanan son olaylarla,
eskisinden daha ağır bir baskı dönemine girmiştir.

.tg
c.
or

Gerçek sebebini bilemeden ve adil yargılanma hakları ihlal edilerek bugüne kadar
200’e yakın gazeteci terör örgütü üyeliği iddiasıyla cezaevinde tutulmuştur.
Şimdi de medya organlarını da tutuklayan bir dönem yaşanmaktadır. Yeniden gazeteciler gözaltına alınmaktadır. Bu gelişmeler basının özgür olmadığı ülkeler sınıfında
yer alan Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün cezalandırılması anlamına gelmektedir.
Demokratik ülkelerde basın ve ifade özgürlüğü cezalandırılamaz.
Basın emekçilerin görevlerini can güvenliği, tutuklanma, işsiz kalma korkusu olmadan yapabilmeleri, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet edebilmeleri için iktidarı ve muhalefeti göreve çağırıyoruz.

w
w

w

Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve gelişmiş demokrasilerin kabul ettiği ölçütlere uygun basın ve ifade özgürlüğüne ulaşıncaya kadar tüm gazetecilerin dayanışma içinde olmasının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz”
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17.11.2014

TGC: Sporda özel güvenlikçi terörünü kınıyoruz

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Türkiye-Kazakistan maçı sonrası özel
güvenlik görevlilerinin gazetecilere saldırmasını kınadı. TGC Yönetim Kurulu, Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü’nü gazetecilere yönelik şiddetin önlenmesi için göreve
çağırdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler
yer aldı:

.tg
c.
or

“Barış ve kardeşlik dilinin hakim olması gereken spor alanlarında her gün bir başka
şiddet olayına tanık oluyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla görev yapan gazetecilere özel güvenlik birimi elemanlarının saldırılarının her gün biraz daha arttığını gözlemlemekteyiz.

Pazar günü oynanan Türkiye-Kazakistan maçında da kendisine küfür edildiği gerekçesiyle sahayı terk eden bir milli futbolcunun güvenlik elemanları, olayı öğrenmeye çalışan gazetecilere yumrukla tekmeyle saldırmış, fotoğraf makinelerini parçalamış ve
haber alma haklarını engellemişlerdir. Futbola egemen olan nefret söyleminde ve şiddette kimi kulüp yönecilerinin de büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Sahada birbirleriyle
dostça mücadele eden sporcuları gerginliğe iten bu tür demeçlerin önünün alınması gerektiği inancındayız.
Siyasetçilerin, belediye başkanlarının, kulüp başkanlarının özel korumaları ve özel
güvenlikçileri anlaşıldığı kadar özenle seçilmiyor. Özel güvenlikçiler çalıştıkları kişileri
korumakla yükümlüyken ayrıca etrafa da terör estirmekten geri kalmıyor.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sporda şiddetin önlenmesi için yalnızca yasaların
sertleştirilmesinin yetmediğini düşünüyoruz. Bu konuda ortak bir tutum belirlenmesi
için Futbol Federasyonu’nu, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nü göreve çağırıyoruz.
Fenerbahçe Kulübü’nden de meslektaşlarımızı darp eden özel güvenlik görevlileri hakkında gerekli yaptırımı uygulamalarını bekliyoruz.”
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26.11.2014

TGC: 17 Aralık Komisyonu için yayın yasağı getirilmesi sansürdür

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı’nın 4 bakan ifade vermeden önce 17 Aralık komisyonu için yayın yasağı kararı aldırmasını sansür olarak nitelendirdi. Açıklamada bu kararla halkın haber alma ve bilgilenme
hakkının ortadan kaldırıldığı belirtildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun
açıklamasında şu görüşler yer aldı.

.tg
c.
or

“17 Aralık operasyonunun ardından görevden alınan eski bakanlar Zafer Çağlayan,
Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. TBMM Başkanlığı tarafından
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, 27 Aralık 2014’e kadar istenen
yayın yasağı, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “uygun” görüldü.

Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu yayın yasağı basın özgürlüğünü
zedelemiştir. Basının görevi kamu yararını ilgilendiren bütün konularda bilgi ve fikirleri
topluma aktarmaktır. Demokratik rejimlerde basın hürdür ve sansür edilemez.
Kamuoyundan haber gizleme talebinin halkın temsilcilerinden oluşan TBMM’nin
başkanlığından gelmesi de üzücüdür. Demokrasilerde her türlü siyasi tartışmanın halk
ile paylaşılması esastır.
Yayın yasakları ile olayların kamuoyuna aktarılmasının engellenmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na da aykırıdır. Bilgi edinme yurttaşlara tanınmış bir haktır. Habere
ulaşmak, haberi yorumlamak ve haberi serbestçe yayınlamak da basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilir. Yayın yasakları bu hakkı zedelemektedir.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak ister siyasi otoritelerce ister
mahkeme kararlarıyla halktan haber gizlemenin sakıncalarını da sıkça yineledik.
Yine diyoruz ki, bu tür yasaklamalar, fısıltı gazetesinin yaygınlaşmasına, gerçeklerin
çarptırılmasına yol açacaktır.

w
w

Bir kez daha giderek artan yayın yasaklarının siyasetçiler tarafından sansür amacıyla
kullanılmamasını ve çok sesli bir toplum için halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmamasını istiyoruz.”
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02.01.2015

TGC ve TGS ortak açıklama yaptı

“Gazetecilerin seyahat kartlarına getirilen sınırlandırma kaldırılsın”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından gazetecilerin ücretsiz
seyahat kartlarına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. TGC ve TGS’nin açıklaması şöyle:

.tg
c.
or

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin, toplu taşımada
kullanılan ücretsiz seyahat kartlarıyla ilgili getirdiği kısıtlamalar gazetecileri mağdur etmiştir. Aynı kararı 31 Ocak 2013 tarihinde de yürürlüğe koyan İBB’ye bunun açık bir hak
ihlali olduğunu duyurmuştuk. Karar yürürlükten kaldırılmıştı.

2015 yılında aynı konu bir kez daha gündeme gelmiştir. Bugüne kadar toplu taşıma
araçlarında sayı kısıtlaması olmaksızın ücretsiz seyahat edilebilen kartlarla artık sadece
günlük 10, aylık ise en fazla 220 kez yolculuk yapılabilecektir.
Bu karar, basın mensuplarını kapsarken, örneğin polisler, jandarma ve zabıtalar başta
olmak üzere, pek çok ücretsiz kart sahibini kapsam dışında tutmuştur.
İstanbul’da trafik yoğunluğu nedeniyle gazeteciler göreve giderken toplu taşıma
araçlarını çok sık kullanmaktadır. Üyelerimizin ve tüm gazeteci meslektaşlarımızın gündelik hayatlarına doğrudan etki eden bu sorun ortadan kaldırılmalıdır.

w
w

w

Açık bir hak ihlali olan bu uygulamanın çifte bir standart yarattığını tekrar hatırlatarak gazetecilerin ücretsiz seyahat kartlarına getirilen sınırlandırmanın acil olarak kaldırılmasını istiyoruz.”
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14.01.2015

TGC: Cumhuriyet Gazetesi'nin dağıtımının engellenmeye
çalışılması sansürdür

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak, saldırıya uğrayan
mizah dergisi Charlie Hebdo’nun karikatürlerini yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi’nin
dağıtımının polis tarafından engellenme girişimini kınadı. TGC Yönetim Kurulu yaptığı
açıklamada “Polisin Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik sansür girişimini kınıyoruz. Bu uygulamanın Anayasa’ya ve Basın Kanunu’na aykırı olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 154. sırada yer alan Türkiye’de halkın haber
alma ve gerçekleri öğrenme hakkına her gün yeni bir müdahale olmaktadır. Bunun son
örneği Cumhuriyet Gazetesi’nin mahkeme kararı olmamasına rağmen polis tarafından
dağıtımının engellenmeye çalışılması olmuştur.

Cumhuriyet Gazetesi, bir dayanışma örneği olarak Fransa'nın başkenti Paris'te geçen
hafta silahlı saldırıya uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun bugünkü özel sayısından
seçilen karikatürleri yayınlamıştır.
Ancak Cumhuriyet Gazetesi’nin de basıldığı İstanbul Esenyurt'taki Doğan Medya
Grubu'na ait Doğan Printing Center çıkışında polis, dağıtım kamyonlarını durdurmuştur.
Saat 01.10'da içlerinde Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerin de bulunduğu Yay-Sat'a ait
kamyonları matbaadan çıkarken durduran polis ekipleri 40 dakika süreyle Cumhuriyet
Gazetesi’ni kontrol etmiştir. Polis, daha sonra savcının izniyle kamyonların dağıtıma çıkmasına izin vermiştir.

w
w

w

Demokratik ülkelerde gazeteler dağıtılmadan polis tarafından kontrol edilemez.
Cumhuriyet Gazetesi’nin dağıtımının engellenmeye çalışılması sansür girişimidir. Halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına müdahale edilmiştir. Bu girişim Anayasa’ya
ve Basın Kanunu’nun 25. Maddesine aykırıdır. Basın Kanunu’nun 25. Maddesine göre
‘Soruşturma için sübut vasıtası olarak her türlü basılmış eserin en fazla üç adedine Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kolluk el koyabilir’ denilmektedir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bu girişimi kınıyoruz. Halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının korunması için iktidarı ve muhalefeti basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya davet ediyoruz.”
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14.01.2015

TGC ve TGS'nin girişimi sonuç verdi

Gazetecilerin ücretsiz seyahat kartındaki sınırlandırma kaldırıldı

g.
tr

TGC ve TGS’nin girişimleriyle gazetecilerin ücretsiz seyahat kartlarına getirilen günlük 10, aylık 220 geçiş sınırlandırması uygulaması kaldırıldı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İETT
Genel Müdürlüğü'ne başvurarak sınırlandırmanın haksızlık olduğunu belirterek kaldırılmasını istemişti. TGC ve TGS yaptığı açıklamada “İstanbul’da trafik yoğunluğu nedeniyle
gazeteciler göreve giderken toplu taşıma araçlarını çok sık kullanmaktadır. Açık bir hak
ihlali olan bu uygulamanın çifte bir standart yarattığını tekrar hatırlatarak gazetecilerin
ücretsiz seyahat kartlarına getirilen sınırlandırmanın acil olarak kaldırılmasını istiyoruz”
denilmişti. Sonuçta TGC ve TGS'nin girişimiyle İETT gazetecilerin ücretsiz seyahat kartlarındaki sınırlandırmayı kaldırdı.

w
w

w

İETT'den yapılan açıklamaya göre program yazılımındaki güncelleme tamamlandığında elektronik geçişlerde görünen kısıtlama yazısı da ortadan kalkacak. Güncelleme
tamamlanana kadar da gazeteciler bir sınırlama olmadan kartlarını kullanabilecekler.
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16.01.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meclis’e gelen İç Güvenlik Paketi’yle ilgili görüşünü açıkladı

“Tasarı özgürlükleri tırpanlıyor”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hazırladığı raporda “Gözaltı sürelerinin uzatılması, Valiyi Cumhuriyet Savcısı gibi konumlandırma, ceza kanunları dışında suç ihdas etme,
polisin yetkilerinin arttırılması hukuk devletinin sona ermekte olduğunun işareti olarak
değerlendirilebilecektir. Tasarı bu haliyle yasalaşmamalıdır” denildi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Meclis’e gelen İç Güvenlik Paketi’yle ilgili görüşlerini
içeren bir raporu yayımladı. Raporda İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın, özgürlükleri daralttığına dikkat çekilerek bu haliyle
yasalaşmaması gerektiği vurgulandı.
Tasarıyla; protesto etme, gösteri yürüyüşü düzenleme ve hatta bu eylemleri dışardan
izlemenin bile artık tehlikeli hale geldiği belirtildi. Polisin yoğun gaz kullandığı durumlarda yüzünü kapayan, gaz maskesi kullanan kişilerin Terörle Mücadele Kanununa göre
3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre de 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği hatırlatıldı.

w

“Demokrasiye geçebilir miyiz? Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılmasının gerekliliği” tartışmaları yapılırken böyle bir düzenlenmenin getirilmesiyle ilgili olarak raporda
“Tasarı muhalefet etme, sokağa çıkma, gösteri ve toplantı yapma hakkı gibi anayasal
hakları zedelemiştir. Gözaltı sürelerinin uzatılması, Valiyi Cumhuriyet Savcısı gibi konumlandırma, ceza kanunları dışında suç ihdas etme, polisin yetkilerinin arttırılması, tasarının özgürlükleri tırpanlayıcı anlayışının ve hukuk devletinin sona ermekte olduğunun
işareti olarak değerlendirilebilecektir. Güvenlik bahanesiyle baskıcı bir ortam getirilmek
istenmektedir” denildi.

w
w

Raporda bu tasarının Ceza Muhakemesi Kanunu’nun sistematiğini bozduğu, hukuk
güvenliğini, hukuk devleti ilkesini de açıkça zedelediğine dikkat çekildi. Raporda tasarıyla
ilgili getirilen eleştirilerin bazı bölümleri şöyle yer aldı:
“Tasarının 1. maddesi İle 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 4, 13,
15, 16, ek 7. maddelerinde değişikliklere gidilmiştir. Polis artık daha rahat silah kullanabilecektir, Mülki Amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı ve sözlü emriyle arama
yapılabilecektir.
Tasarının 1. Maddesi bu şekliyle yasalaşırsa Polisin günlük yaşamda istediği şekilde
keyfi olarak arama yapacağına hep birlikte şahit olacağız. Silah kullanma yetkisini ne
kadar yanlış uygulayacağını, barışçıl gösterilerde dahi silah kullanılabileceğini hep birlikte
göreceğiz. Bu nedenle bu uyarıları yapmayı bir görev olarak görüyoruz.
Tasarının 1. Maddesi ile 2559 Sayılı yasanın 13. Maddesinde değişikliğe gidilmiş ve
Polisin yakalama yetkisini düzenleyen 13. maddedeki ‘Yakalar ve Gerekli Kanuni İşlemleri
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w
w

w

.tg
c.
or

g.
tr

Yapar’ ibaresi ‘Koruma Altına Alır, Uzaklaştırır ya da Yakalar’ şeklinde değiştirilmiştir.
Koruma altına almak diye bir hukuki kavram yoktur. Koruma altına alma fiili bir gözaltı
müessesesi mi olacaktır? Gözaltına alınma yasalarda düzenlenmişken koruma altına
alınma işlemi bireylerin temel hak ve özgürlüklerini askıya almakta mı kullanılacaktır?
İdare her hukuksuz davranışında ‘ben gözaltına almadım ki koruma altına aldım’ diyerek
bu kavrama sığınabilecek midir? Ya da gözaltına alınan bireye suç isnadı yapılması zorunluyken, Polis artık koruma altına aldım diyerek işin içinden sıyrılmaya mı çalışacaktır?
Bu gibi sorular sıklıkla sorulacaktır.”
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21.01.2015

TGC ve TGS muhalif twitter hesaplarına erişimin engellenmesine karşı çıktı

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü serbest bırakın”

g.
tr

Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü hiçe sayan uygulamaların her gün
yeni bir örneğinin görüldüğüne dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) iktidara muhalif twitter hesaplarına erişimin mahkeme
kararıyla engellenmesinin demokrasiye aykırı olduğuna dikkat çekti.
TGC ve TGS’nin ortak açıklamasında şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Türkiye 2015 yılına da yasaklar ülkesi olarak ‘merhaba’ demiştir. Yayın yasaklarıyla
başlayan yeni yılda muhalif gazetecilerin ve vatandaşların twitter hesaplarına erişimin
mahkeme kararıyla engellenmesi basın ve ifade özgürlüğünden duyulan korkunun yeni
bir yansımasıdır.

BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜÇ TEMEL İLKE ÜZERİNDE YÜKSELİR.
1. Haberleri öğrenmek, habere ulaşmak hakkı

2. Haber ve fikirleri eleştirmek, yorumlamak hakkı
3. Haberleri serbestçe yayabilmek hakkı

Bu ilkelerin her olayda aynı anda var olması zorunludur. Bir ilkenin idare tarafından
engellenmesi o ülkede basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün zedelendiğinin ve hatta
basın özgürlüğünün olmadığının açık kanıtıdır. İdare muhalif twitter hesaplarını yasaklayarak hiçbir nesnel kritere tabi olmadan kısaca keyfilik içinde basın ve ifade özgürlüğünü açıkça ihlal ettiği görülmektedir.

w

Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünden bu kadar korkulan bir ülkede gazetecilik
mesleği artık yapılamaz hale gelmiştir.
Türkiye'yi ‘yasaklar ülkesi’ olarak dünya gündeminde tutmak için bu denli çaba gösterilmesi şaşırtıcıdır.

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bir kez daha iktidarı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü serbest bırakmaya çağırıyoruz.”
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12.02.2015

TGC eski kameraman Yılmaz Koçyılmaz'ın'ın ölümü üzerine bir açıklama yaptı

g.
tr

“Meslektaşımız Yılmaz Koçyılmaz'ın ölümüne yol açanlar
cezalandırılmalıdır”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu eski kameraman Yılmaz Koçyılmaz’ın
polislerle yaşadığı tartışmanın ardından zorla kelepçelenmesi ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölümünün ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada “Meslektaşımız makul şüphe
gözaltısının kurbanı olmuştur. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğuna baş sağlığı
diliyoruz. İçişleri Bakanlığı’nı olayı araştırıp sorumlulularının cezalandırılması için göreve
çağırıyoruz” denildi.

.tg
c.
or

“Meslektaşımız Yılmaz Koçyılmaz, Ayaş’tan Ankara’ya özel aracıyla gelirken polis tarafından durdurulmuştur. Kar lastiği olduğunu belirtmesine rağmen polis memuru zincir
takmasını istemiştir. Trafik polisi meslektaşımızın yoluna devam etmesine izin vermemiştir.

Trafik polisiyle yaşadığı sözlü tartışma sonrasında meslektaşımız yere yatırılıp kelepçelenmiştir.Edinilen bilgiye göre bu süreçte meslektaşımız Yılmaz Koçyılmaz tansiyon
hastası olduğunu tekrarlamıştır. Kelepçelendikten sonra kalp krizi geçiren Yılmaz Koçyılmaz ne yazık ki yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımız makul şüphe gözaltısının kurbanı
olmuştur.
Daha önce bir rapor hazırlayarak karşı çıktığımız Meclis’te görüşülen İç Güvenlik Paketi’nin ruhunu oluşturan ‘makul şüphe’ kavramının sonuçlarının ne olacağının çok acı
bir örneği yaşanmıştır.

w

Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğuna baş sağlığı diliyoruz. İçişleri Bakanlığı’ndan Yılmaz Koçyılmaz’ın ölümünden sorumlu kişilerle ilgili acil olarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve gerekli cezanın verilmesini istiyoruz.

w
w

Yılmaz Koçyılmaz'ı sevgi ve saygıyla anarken bir kez daha hukuk devleti ilkesini açıkça
ihlal eden, özgürlükleri tırpanlayan, polisin yetkilerini artıran İç Güvenlik Paketi’nin yasalaşmaması için iktidarı ve muhalefeti göreve çağırıyoruz.”
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17.02.2015

TGC: “Kadın cinayetlerinde cinsiyetçi, şiddet içeren,
pornografik bir dile medya teslim olmamalıdır"

w
w

w

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Özgecan Aslan’ın Mersin’in Tarsus İlçesi’nde vahşice öldürülmesinin ardından yayınlanan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada “Taciz ve tecavüz gibi cinsel suçların haberleştirilmesinde kullanılan dile
özen gösterilmeli, bu haberlerde kullanılan görsel malzeme ile anlatım biçiminin pornografik ve özendirici çağrışımlar yaratmamasına dikkat edilmelidir”denildi. TGC’nin
açıklamasında şu görüşler yer aldı.
“Mersin’in Tarsus ilçesinde Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesi televizyonlarda,
gazetelerde, internet sitelerinde ve sosyal medyada geniş yer bulmuştur. Bu süreçte ne
yazık ki, bazı medya kuruluşları Özgecan Aslan cinayetini haberleştirirken TGC’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ile Medyada Çeşitlilik Kılavuzu’na aykırı
bir yaklaşım benimsemiştir. Kadına yönelik şiddetten, kadın cinayetinden avantaj sağlamanın bir hak ihlali olduğu unutulmuştur.
Özgecan Aslan’ın ölümünden büyük üzüntü duyuyor, bunun son kadın cinayeti olmasını diliyor, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Bu yaşanan olayların ardından TGC’ninTürkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ile Medyada Çeşitlilik Kılavuzu ışığında meslektaşlarımızı başta şiddet, taciz ve
tecavüz haberleri olmak üzere tüm haberleri yaparken şu noktalarda özenli davranmaya
davet ediyoruz:
Medya sahip olduğu güç ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten bir araç
olmak yerine, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirme hedefine katkıda bulunmak
için bir mücadele alanı ve aracına dönüştürülmelidir.
Gazeteciler haber yaparken cinsiyet ayrımcılığına dayalı şiddeti hiçbir biçimde meşru
göstermemeli, şiddetin toplumsal düzlemdeki önemini azaltacak sansasyonel kullanımlardan ve mizah malzemesine dönüştürme eğilimlerinden uzak durmalıdır.
• Mağduru küçük düşürücü durumlarda gösteren fotoğrafların kullanılmasından kaçınılmalıdır.
• Taciz ve tecavüz gibi cinsel suçların haberleştirilmesinde kullanılan dile özen gösterilmelidir.
• Saldırganın ifadesinden yararlanılarak hazırlanan metinlerin mağdur ve yakınları
açısından yaralayıcı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
• Failin değil mağdurun teşhir edilmesinden vazgeçilmelidir.
• İnternet haber sitelerinde mağduru savunmaya, vahşi cinayeti lanetlemeye dönük
yorumlar da bile yine kadını hedef alan hakaretlerin yer alması engellenmelidir.
• Bu haberlerde kullanılan görsel malzeme ile anlatım biçiminin pornografik ve özendirici çağrışımlar yaratmamasına dikkat edilmelidir.
• Sorumlu bir anlayış benimsenerek şiddete uğrayan ya da risk altında olanlar, çözüm
yolları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmeli, var olan kuruluş ve yardım hatlarının
erişim bilgileri haberde yer almalıdır.”
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18.02.2015

TGC: “Gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesi bir nefret cinayetidir”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada “Nuh Köklü’nün öldürülmesi, halkı birbirine düşman
etmeye yönelik ‘benim esnafım aynı zamanda polistir’ söyleminin yarattığı en kötü sonuçlardan biridir. Nefret cinayetidir” denildi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında
şu görüşler yer aldı.

.tg
c.
or

“İstanbul Kadıköy’de arkadaşlarıyla kartopu oynarken camına kartopu isabet eden
esnaf tarafından bıçaklanan meslektaşımız Nuh Köklü ne yazık ki hayatını kaybetti.Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Yeldeğirmeni Mahallesi Karakolhane Sokak'ta arkadaşlarıyla kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü, camına kartopu isabet eden aktar
dükkânı sahibi Serkan A. tarafından bıçaklandı.Göğsünden bıçaklanan Köklü'nün, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kalbi durdu
ve tekrar çalıştırıldı. Meslektaşımız Nuh Köklü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nuh Köklü, Bianet, Hürriyet, Radikal, Sabah gazeteleriyle NTV’de görev yapmış, Türkiye Gazeteciler Sendikası İş Yeri Temsilcisi olarak çalışmış çok değerli bir basın emekçidir. Meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içinde, ailesine, yakınlarına ve basın
topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.

w
w

w

Bu vahim olay siyasetçilerin ‘benim esnafım aynı zamanda polistir’ açıklamalarının
varacağı sonuçların en kötü örneğidir. Nuh Köklü cinayeti, bir nefret cinayetidir. Siyasetçileri halkı birbirine düşman etmeye yönelik açıklamalardan vazgeçmeye, sorumlu
davranmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımlar atmaya
davet ediyoruz.”
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18.02.2015

TGC: Ulusal Kanal’ın Digitürk platformuna
dahil edilmemesi basın özgürlüğüne aykırıdır

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “TMSF tarafından yönetilen Digitürk’ün RTÜK kararına rağmen Ulusal Kanal'ı platformuna dahil
etmemesinin medyada eşitlik ilkesini bozduğuna ve basın özgürlüğüne aykırı olduğuna”
dikkat çekti. TMSF’nin bu kararla halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ihlal
ettiği belirtilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Ulusal Kanal yöneticileri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’na
yaptığı ziyarette TMSF tarafından yönetilen Digitürk’ün platformuna dahil olma taleplerinin kabul edilmediğini iletmiştir. Konuyla ilgili RTÜK kararını ve süreçle ilgili mahkeme
kararlarını TGC Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugüne kadar basın özgürlüğü konusunda çok sayıda
açıklamada bulunmuş ve bu konudaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Türkiye’de
basın özgürlüğüne yapılan tüm müdahaleleri bilimsellik temelinde ve gazetecilik mesleği
açısından değerlendirmiştir.
Bilindiği üzere, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29.maddesinin birinci fıkrası; ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen platform
işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri; yayın hizmetleri yönünden bu Kanun hükümlerine tabidir’ düzenlemesi ile tüm platform işletmecilerini ve
bunun sonucu olarak da Digitürk isimli platform işletmesini bu Kanun’a tabi tutmuştur.

DİGİTÜRK TARAFSIZLIK VE HAKKANİYET ÖLÇÜSÜ İÇİNDE HİZMET VERMELİDİR

w
w

w

Söz konusu maddenin devamında da; ‘Platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı
kuruluşlara tarafsızlık ve hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır’ düzenlemesi ile Platform işletmecilerine tüm medya
hizmet sağlayıcı kuruluşlara ‘tarafsızlık ve hakkaniyet’ ölçüsü içinde hizmet verme yükümlülüğü getirmiştir.

TMSF BU KARARIYLA HALKIN HABERALMA HAKKINI İHLAL ETMİŞTİR

TMSF, yayıncı ya da basın kuruluşu değildir. 5411 sayılı Kanun gereğince tasarruf
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, fon bankalarının yönetilmesi,
fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi için kurulmuş idarî ve mali
özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF’nin bu kapsam dışındaki her türlü kararı özerkliğine
gölge düşürmekte ve zedelemektedir.
TMSF bu kararıyla halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ihlal etmiştir.
TMSF basına tanınan özgürlük hakkında karar verme mercii de değildir. Bu konu görev
ve yetkisi dahilinde de değildir.
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ULUSAL KANAL’IN TALEBİ GEREKÇESİZ OLARAK REDDEDİLMİŞTİR
Bu düzenlemelere ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 8 Temmuz 2014 tarih ve
2014/38 sayılı kararına rağmen, Digitürk ‘Ulusal Kanal’ logolu medya hizmet sağlayıcısının platform üzerinde taşınma isteğini gerekçesiz olarak reddetmiştir.

g.
tr

RTÜK’ün söz konusu kararının iptali için Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 2014/1623
E. sayılı dosyası üzerinden açılan davada Digitürk’ün ‘yürütmeyi durdurma talebi’ reddedilmiştir.

w
w

w

.tg
c.
or

Bu durumda halen Ulusal Kanal’ın Digitürk platformuna taşımasının yapılmaması;
6112 Sayılı Kanun’a, Anayasa’da belirtilen basın özgürlüğüne, eşitlik prensibine ve hatta
Rekabet Kanunu’a aykırı bir tutum olarak değerlendirilmektedir.”

415
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20.02.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklaması
New York Times’ta yankı buldu

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Nuh Köklü’nün öldürülmesi, nefret cinayetidir” başlıklı açıklaması New York Times Gazetesi’nde “Türkiye’de kar bile politik renk taşıyor”
konulu makalede yer aldı.

.tg
c.
or

İstanbul Kadıköy’de gazeteci Nuh Köklü’nün arkadaşlarıyla kartopu oynarken camına
kartopu isabet eden esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülmesi dış basında da yer aldı.
Merkezi ABD’de olan New York Times Gazetesi, bugünkü sayısında yayımlanan bir makalede gazeteci Nuh Köklü’nün ölümüyle ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasına da yer verdi.

w
w

w

Ceylan Yeğinsu imzalı “Türkiye’de kar bile politik renk taşıyor” başlıklı makalede,
Nuh Köklü’nün kar topu oynarken öldürülmesinin Türkiye’de politik renkler taşıyan bir
dizi şok dalgasına yol açtığı belirtildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin olayla ilgili yaptığı
açıklamada yer alan, “Nuh Köklü’nün öldürülmesi bir nefret cinayetidir. Bu vahim olay
siyasetçilerin ‘benim esnafım aynı zamanda polistir’ açıklamalarının varacağı sonuçların
en kötü örneğidir” ifadelerine dikkat çekilerek bu durumun olayların tohumlarını ektiği
belirtildi. Haberde ayrıca Köklü’nün cenazesinin toprağa verildiği Ankara’ya komşuları
tarafından kar topu oynanarak uğurlandığına da dikkat çekildi.

416
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26.02.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti SPK çalışanlarının Taraf Gazetesi’nde yaptığı inceleme
üzerine bir açıklama yaptı

“SPK denetimlerinde eşitliği gözetmeli”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti SPK çalışanlarının Taraf Gazetesi’nde yaptığı inceleme
üzerine bir açıklama yaptı. Cemiyet açıklamasında SPK’nın halka açık şirketlerde denetim yapmasının doğal olduğunu ancak son zamanlarda iktidara muhalif gözüken gazetelerde denetimlerin sıklaştırıldığına dikkat çekti. Cemiyetin açıklamasında “SPK’nın
objektif bir denetim mekanizmasını işlettiğini, kamuoyu ile paylaşması gerekir” denildi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
c.
or

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık şirketlerde denetlemelerde bulunması yasayla belirlenmiş görevlerinden biridir. Ancak son zamanlarda iktidara muhalif gazetelerde bu tür denetimlerin çok sık ve yoğun olarak yapıldığı gözlenmektedir. Sermaye
Piyasası Kurulu bu denetlemeleri içinde gazeteleri de barındıran tüm halka açık şirketlerde nesnel bir biçimde gerçekleştiriyorsa bunu kamuoyu ile de paylaşmalıdır. Kamuoyunda inandırıcılığı sağlamanın tek yolu budur diye düşünüyoruz. Aksi halde iktidara
muhalefet eden basın kuruluşlarına yeni bir baskıdan söz etmek kaçınılmaz olacaktır.
Taraf Gazetesi’ne başlatılan denetlemeyi de bu açıdan gördüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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01.04.2015

TGC Yönetim Kurulu’ndan akreditasyona tepki

“Cenaze töreninde uygulanan akreditasyonu kınıyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Eyüp Sultan Camisi’ndeki cenaze töreninde bazı yayın organlarına
akreditasyon uygulanmasını kınadı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler
yer aldı:

“Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun toplumun birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini belirttiği bir günde basına yine akreditasyon uygulanması düşündürücüdür.

.tg
c.
or

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Eyüp Sultan Camisi’ndeki cenaze törenine Hürriyet, Cumhuriyet, Bugün, Milat, Taraf, Sözcü, Ortadoğu, Yeniçağ, Birgün ve Zaman gazeteleri ile CNN Türk, Bugün TV, Kanaltürk, İMC TV; Samanyolu TV, Cihan Haber Ajansı
ile Doğan Haber Ajansı muhabir, foto muhabiri ve kameramanları alınmamıştır. Akreditasyon gerekçesini soran gazetecilere ise bu tören için talimatın Ankara’dan Başbakanlıktan geldiği ifade edilmiştir.

w
w

w

Bu durum kamuoyunu bilgilendirme görevi ile orada bulunan gazeteciler arasında
eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Halkın bilgi alma hakkına yönelik yeni bir engellemedir. Bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz.”
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02.04.2015

TGC “İktidarın görevi vatandaşı korumaktır basına müdahale etmek değil”

“İktidarın görevi vatandaşı korumaktır basına müdahale etmek değil”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada toplumda infial
uyandıran her eylemden sonra doğrudan basının hedef seçilmesinin tehlikeli bir gelenek
haline geldiğine dikkat çekti. Hürriyet, Cumhuriyet, Bugün ve Sözcü gazetelerinin Terörle
Mücadele Kanunu ile ilişkilendirilerek soruşturmaya uğramasının kabul edilemez olduğuna belirten TGC’nin açıklamasında şu görüşler yer aldı.

.tg
c.
or

“İstanbul Adalet Sarayı’nda 31.03. 2015 tarihinde yaşanan saldırıyı kınıyor ve demokrasilerde şiddet eylemlerinin asla karşılık bulamayacağını, asla yanında yer almayacağımızı, bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Demokrasiler, olağanüstü olayların meydana geldiği anlarda test edilir. Toplumda
büyük üzüntü ve öfke yaratan olaylardan sonra halkın haber alma hakkı ayrıca önem
kazanır. Halkın haber alma hakkına getirilmeye çalışılan her kısıtlama evrensel hukuk
ilkelerine ve yasalara uygun olmak zorundadır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak son yıllarda yaptığımız tüm açıklamalarda; güvenlik eksenli bakış açısının ve bu yönde yapılan yasal düzenlemelerin toplumsal barışı
sağlayamayacağını önemle vurguladık.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HALKIN HABER ALMA HAKKI İÇİN BİR GÜVENCEDİR

Yine son dönemde kamuoyuna, basın özgürlüğünün, gazetecilere tanınan bir imtiyaz
olmadığını, halkın haber alma hakkı için bir güvence olduğunu, gazetecinin kamunun
bekçisi konumunda olduğunu, toplumsal barışın kısıtlamalarla değil özgürlüklerle sağlanabileceğini ısrarla ve altını çizerek anlatmaya çalıştık.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu konuda pozitif hukuk metinlerindeki olumsuz düzenlemelerin giderilmesi için tüm uyarıları yapmayı görev saymış ve bu görevini yerine
getirmiştir.

w
w

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Hürriyet,
Cumhuriyet, Sözcü ve Bugün gazeteleri hakkında resen başlatılan soruşturma da ancak
bu ilkeler ışığında değerlendirilebilir.
Terörle Mücadele Kanunu’nda 2013 yılında yapılan değişiklik hakkındaki görüşlerimizi de kamuoyuyla paylaşmış ve eleştirilerimizi bildirmiştik.

OLAYLARIN TOPLUMA AKTARILMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER SARSICIDIR

Olayın gerçekleşme biçimi, vahameti göz önüne alındığında bu olayın bildirilmesi,
haberin yapılması, TGC Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne görebir
görevdir. Meydana gelen olaylar ne kadar sarsıcı olursa olsun, olayların topluma aktarılmasının önündeki her engelde aynı derece sarsıcıdır.
Basın özgürlüğünden vazgeçemeyiz. Toplumda yaşayan bireylerin kendi düşünce ve
419
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görüşlerini ifade etmesi, en sarsıcı olayları bile birbirlerinin haklarına tecavüz etmeden,
şiddete başvurmadan konuşabilmesi, toplumsal barışın sağlanmasına en büyük katkıdır.

GAZETELERİN SORUŞTURMAYA UĞRAMASI KABUL EDİLEMEZ

g.
tr

Hürriyet, Cumhuriyet, Bugün ve Sözcü gazetesi aleyhine başlatılan soruşturma, bu
gazetelerin toplum tarafından bilinen yayın politikaları dahi göz önüne alındığında karşılığını bulamayacaktır. Gazetelerin; Terörle Mücadele Kanunu ile ilişkilendirilerek soruşturmaya uğraması kabul edilemez.

w
w

w

.tg
c.
or

Toplumda üzüntü ve öfke uyandıran her eylemden sonra doğrudan basınının hedef
seçilmesi tehlikeli bir gelenek haline gelmiştir. Bu tehlikeli gelenek ise basın özgürlüğü
karşısında asla kabul görmeyecektir. Olması gereken ise ülkeyi yönetenlerin, vatandaşlarını terör karşısında korumasıdır. Yoksa doğrudan basına müdahale etmesi değildir.
Kamuoyunun bilgilerine duyururuz.”
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22.04.2015

TGC: Cumhurbaşkanlığı akreditasyon makamı değildir

g.
tr

TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “26 Nisan’da başlayacak 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na katılmak isteyen 13 medya kuruluşuna akreditasyon uygulanması
bir hak ihlalidir. Cumhurbaşkanı tüm halkın Cumhurbaşkanıdır. Ayrımcılık yapma, halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleme görevi yoktur” denildi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Türkiye’de her gün yeni örneklerle medyaya akreditasyon uygulanmasının ayıbı büyütülmektedir. Toplantı, tören, parti genel kurulu, yurt dışı toplantıları ve cenazeden
sonra sporda da akreditasyon uygulanmaya başlanması şaşırtıcıdır.

.tg
c.
or

26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 51.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu izlemek için başvuran 13 medya kuruluşuna onay verilmemiştir. Ön onayları TSYD tarafından yapılmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği’nden Aksiyon, Aydınlık,
Birgün, Bugün, Cihan Haber Ajansı, Cumhuriyet, Evrensel, Meydan, Samanyolu, Sözcü
Taraf, Yeniçağ, Zaman’a bisiklet turunu izleme izni çıkmamıştır.
Cumhurbaşkanı tüm halkın Cumhurbaşkanıdır. Temsil ettiği halk içinde ayrımcılık
yapmaya, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleme görevi yoktur.
Cumhurbaşkanlığı akreditasyon makamı değildir.

w
w

w

Evrensel barışın ve kardeşliğin simgesi olan spor ruhuna akreditasyonla zarar verildiği
hatırlatarak Cumhurbaşkanlığını akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye davet ediyoruz.”
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30.04.2015

TGC: 1 Mayıs Basın Görev Kartları kullanıma girmeden yasaklandı

.tg
c.
or

g.
tr

TGC Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak 1 Mayıs Basın Görev Kartı’nın geçerliliğinin
Valilik tarafından şarta bağlanması nedeniyle yarın kullanılamayacağını duyurdu. TGC
Yönetim Kurulu açıklamasında “Sarı basın kartı olmayan gazetecilerden gelen talep üzerine meslektaşlarımızın rahat görev yapabilmesi için hazırlanan kartlar meslektaşlarımıza
ulaştırılmıştır. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden son anda gelen bir taleple kart
alan 486 meslektaşımızın bilgilerinin incelenmesi için ayrıca listelerinin verilmesi istenmiştir. Başlangıçta Cemiyette kalacağı konusunda anlaşmaya varılan listenin Emniyet
Müdürlüğü’ne verilmesi Yönetim Kurulumuzca uygun görülmemiştir” denildi.
TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:
"Valilik ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız toplantıda yalnız 1 Mayıs
günü geçerli olacak kartın verildiği gazetecilerin listesinin TGC'de olacağı, sahada gazetecilerle güvenlik güçleri arasında bir sorun yaşanırsa TGC'ye başvurulacağı konusunda
ortak karara varılmıştı. Ancak bu hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kart verdiğimiz gazetecilerin listesi ısrarla talep edilmiştir. TGC Yönetim Kurulu birçok olayda
olduğu gibi 1 Mayıs konusunda da gazetecilere makul şüpheli olarak davranılmasının
yanlışlığını ifade ederek bu listeyi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşmama kararı almıştır.

TGC 1 MAYIS GÖREV KARTINI NEDEN HAZIRLADI?

Gezi olaylarını izleyen muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar arasında 150 meslektaşımız yaralanmıştır. Bu meslektaşlarımızı yaralayan güvenlik güçlerinin saptanması
için Türkiye Gazeteciler Sendikası ile birlikte 27 Haziran 2013 tarihinde dönemin Valisi
Hüseyin Avni Mutlu’ya başvurmuştur. Ancak 6 ay sonra TGC’ye gazetecileri yaralayan
güvenlik güçlerinin saptanamadığı bir yazıyla iletilmiştir.

w

GEZİ'DE YARALANAN GAZETECİLERLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİN
BİRARAYA GETİRDİK

w
w

Biz de İçişleri Bakanlığı temsilcileri ile gazetecileri TGC Basın Müzesi’nde 24 Eylül
2013 tarihinde bir araya getirerek gazetecilerin yaşadıkları sorunları anlatmasını sağladık.
Bu toplantıda meslektaşlarımız 5953 sayılı Basın İş Yasası ile çalıştırılmadıkları için basın
kartlarının olmadığını bu nedenle de 1 Mayıs gibi toplumsal olayları izlerken tanıtım
kartlarının polis tarafından dikkate alınmadığını ifade ettiler. TGC’nin toplumsal olaylarda meslektaşlarımızın görevlerini yaparken sorun yaşamamalarını sağlayacak bir kart
vermesini talep ettiler.

İSTANBUL VALİSİ İLE 17 MART’TA TGC’DE GÖRÜŞME YAPILDI

Bu konu İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 17 Mart 2015 günü TGC’ye yaptığı iade-i ziyarette gündeme gelmiştir.Toplantıda Vali Vasip Şahin ile birlikte TGC Başkanı Turgay
Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir ile
Vali Basın Danışmanı Oğuz Gül bulundu. Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; muhabir, foto muhabiri, kameraman ve canlı yayın ekiplerinin toplumsal olaylarda güvenli
koşullarda çalışabilmesi için bir kart düzenlenebileceğini belirtti. Bu görüşme kapsamında
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öncelikle fiilen gazetecilik yapan ancak sarı basın kartı taşımayan gazetecilerin 1 Mayıs'ta
rahat çalışabilmelerini sağlamak için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanacak bir kart verilmesi kararlaştırıldı.

VALİLİK VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

.tg
c.
or

g.
tr

Bu konuda 23 Mart Pazartesi günü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, İstanbul Valiliği
Basın Danışmanı Oğuz Gül ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile bir görüşme yaptı. Toplantıda başvuran gazetecilerin listesinin
TGC’de olacağı, 1 Mayıs’ta gazetecilerle polis arasında bir sorun yaşanırsa TGC ile bağlantı kurulacağı konusunda ortak karara varıldı.
TGC Valilik ile yapılan görüşmenin ardından medyaya bir duyuru yaptı. Yararlanmak
isteyen medya kuruluşları 1 Mayıs olaylarını izleyecek sarı basın kartı bulunmayan gazetecilerin isimlerini, fotoğraflarını, vatandaşlık kimlik numaralarını Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti'ne bildirdi.

486 GAZETECİYE 1 MAYIS GÖREV KARTI DAĞITILDI

w
w

w

Kart başvuruları, yayın organlarının künyesinde yer alan yayın yönetmeni, sorumlu
yazı işleri müdürleri ve haber müdürlerinden birinin imzasıyla yapıldı. Kişiye özel hazırlanan fotoğraflı 486 kart medya kuruluşlarının TGC’ye bildirdikleri kişilere imza karşılığı
teslim dildi.
Daha sonra İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 22 Nisan'da yazılan
bir yazı ile “sarı basın kartı, TGC'nin 1 Mayıs Görev Kartı ile Kurumların Tanıtım Kartlarını” taşıyan gazetecilerin rahat çalışabilmesi için güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesi
talep edildi.
Ancak 1 Mayıs Görev Kartı isteyen gazetecilerin listesinin baştan TGC'de olacağı konusunda karşılıklı bir karara varılmasına rağmen bu karar yokmuş gibi davranılarak ısrarla
liste Cemiyetten istendi.
Bu durum üzerine son olarak 30 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de Emniyet’ten
sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı ile bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede 29 Nisan akşamı Valilikte yapılan 1 Mayıs Güvenlik Toplantısı’nda Emniyet ve İstihbarat yetkililerinin
kart verilen gazetecilerin listesini özellikle incelemek için istedikleri belirtilmiştir. Ancak
bu listenin verilmemesi halinde yalnızca sarı basın kartlarının geçerli olacağı vurgulanmıştır. Bu durumda 1 Mayıs Görev Kartları kullanıma girmeden yasaklanmıştır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne güvenerek kimliklerini, fotoğraflarını gönderen meslektaşlarımızın güvenlerini boşa çıkaramazdık. Dolayısıyla hazırlanan listeyi vermemekte
ısrar ettik. Üzülerek duyuruyoruz ki, yarın hazırladığımız kartlar 1 Mayıs’ta geçerli olmayacaktır.Yönetim Kurulumuz bu kararı etik ilkeler ışığında almıştır. Anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı adına
görev yapan gazetecilerin örgütüdür. Amacı da gazetecilerin bu görevlerini çağdaş demokratik ülkelerde olduğu gibi insan onuruna yakışan bir şekilde güvenle ve aralarında
hiçbir ayrım olmadan yapabilmelerini desteklemektir.”
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01.05.2015

TGC ve TGS: “Aksaray ilinde meslektaşlarımızı darp eden
Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Parıltı’yı kınıyoruz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası bir açıklama yaparak
Aksaray ilinde 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda HDP’lilerin programında çıkan arbedeyi
görüntülemek isteyen gazetecilere telsizle vuran ve hakaret eden polis Ömer Parıltı ile
ilgili açıklama yaptı.
TGC ve TGS'nin açıklamasında şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
c.
or

“1 Mayıs’ta Aksaray ilinde HDP’nin programı sırasında çıkan arbedede gazetecilere
yönelik çirkin bir olay yaşanmıştır. Arbede sırasında meslektaşlarımızdan İhlas Haber
Ajansı Muhabiri Yasin Can ve Doğan Haber Ajansı Muhabiri Hasan Bölükbaş Emniyet
Müdür Yardımcısı Ömer Parıltı tarafından telsizle başlarına vurularak yaralanmıştır. Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Parıltı programı izleyen Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Mahmut Eskil’e de hakaret etmiştir. Görüntüleri medyaya yansıyan bu çirkin
olayın kahramanı Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Parıltı’yı kınıyor, hakkında gerekli
cezanın verilmesini istiyoruz. Meslektaşlarımıza ve Cemiyet Başkanımıza geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.”
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01.05.2015

TGC ve TGS 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda çıkan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı:

“Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı yine engellendi”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ortak bir
açıklama yaparak 1 Mayıs’ta basın özgürlüğüne yine zarar verildiğini gazetecilerin görevlerini yapmalarının engellendiğini duyurdu. TGC ve TGS’nin ortak açıklamasında şu
görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görevlerini yapan gazeteciler,
ne yazık ki, 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı izlerken yine hedef seçildi. Sarı basın kartı taşımayan, kurum tanıtım kartını gösteren gazetecilere Taksim’e giriş izni verilmedi. TGC
ve TGS’nin, basın kartlarının yanısıra medya kurum tanıtım kartlarının da tanınması konusundaki İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvurulara yanıt
verilmedi. Gazetecilerin kamu yararı adına görev yaptığını görmek istemeyen emniyet
güçleri, meslektaşlarımızın Taksim’e girmesine engel olmaya çalıştı. 1 Mayıs’ta sahada
görev yapan meslektaşlarımız yine plastik mermiyle yaralandı, sözlü tacize uğradı, darp
edildi.
Yaralanan meslektaşlarımızla ilgili bilgiler şöyle:

10.15 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde foto muhabir Erhan
Demirtaş polis tarafından kulağından plastik mermi ile yaralandı.
11.01 Atılım Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Genç Okmeydanı'nda gözaltına
alındı.
13.14 Okmeydanı’ndaki polis müdahalesi sırasında ETHA muhabiri Ece Şimşek, sırtından plastik mermi ile yaralandı.

w

13.30 Habertürk muhabiri Gökay Uslanmaz, Şişli’de polisin attığı plastik mermi nedeniyle yüzünden yaralandı.

w
w

14.15: Yazar Emrah Serbes Beşiktaş’ta elinden, yüzünden ve başından plastik mermi
ile vuruldu.
14.30 Beşiktaş’ta İleri Haber muhabiri Süha Küçük basın kartını göstermesine rağmen polis tarafından darp edildi.
1 Mayıs’ta yaşanan olayların izlenmesini engellemek için gazetecilere saldıran ilkel
anlayışı kınıyor, bu tutumdan artık vazgeçilmesini istiyoruz. Meslektaşlarımıza geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyor, gazetecileri hedef seçen güvenlik güçleri hakkında işlem yapılması için İstanbul Valiliği’ni ve Emniyet Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz."
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02.05.2015

TGC: Vatandaşın gerçeği öğrenmesinden korkmayan bir Türkiye istiyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

g.
tr

"Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülke olarak 2015 3 Mayıs Basın
Özgürlüğü Günü'ne giriyoruz. Yine haberin sakıncalı, gazetecinin terörist olarak tanımlandığı, halkın haber alma hakkının yayın yasaklarıyla engellendiği bir yılı yaşıyoruz.

İktidarın mahkeme kararı olmadan internet sitelerini kapatabildiği, Meclis'ten geçen
İç Güvenlik Paketi ile hukuk devleti ilkesinin zedelendiği, polisin yetkilerinin artırıldığı
özgürlüklerin tırpanlandığı bir ülkede gazetecilik yapmaya çalışıyoruz.

.tg
c.
or

İktidar medya sahiplik yapısı üzerinde kurduğu baskıyla gazete manşetlerini ve tv
yayınlarını kontrol ediyor. Halkın hangi haberi nasıl öğreneceğine karar veriyor. Halka
sadece gerçeği iletmeye çalışan gazeteciler ise işsiz bırakılıyor. Her yıl yüzlerce gazetecinin mesleğini yapması engelleniyor.

Gazeteciler oto sansür, sansür, sendikasızlık gibi ağır sorunların yanısıra düzenli olarak
sözlü ve fiziksel saldırıya uğruyor. Gazeteciler İktidar ve siyasetçiler tarafından hedef
gösteriliyor. Öyle ki, 1 Mayıs'ta kameralar kayıttayken bile Aksaray ilinde bir emniyet
müdür yardımcısı gazetecilere hakaret etmeye, telsizle saldırmaya cesaret edebiliyor.
Toplumsal olaylarda gazeteciler güvenlik güçleri tarafından özellikle hedef seçilerek
plastik mermiyle, gazla, tazyikli suyla yaralanıyor, gözaltına alınıyor. Yapılan tüm başvurulara rağmen Valilikler ve emniyet müdürlükleri gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalması konusundaki tutumunu sürdürüyor.

w
w

w

Tüm olumsuzluklara rağmen halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için gazetecilik yapmayı sürdüreceğimizi, umudumuzu kaybetmediğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Basın özgürlüğünün yayın yasaklarıyla, oto sansürle, sansürle
engellenmediği, gazetecilerin işsizlikle, fiziksel saldırıyla, tutuklamalarla baskı altına alınmadığı bir Türkiye dileğiyle tüm meslektaşlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz."
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11.05.2015

TGC’den Danıştay akreditasyonuna tepki:

“Danıştay halkın bilgilenme hakkını yok saymıştır”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Danıştay’ın törenine TRT ve AA dışında yayın kuruluşunun alınmamasını eleştirdi. Cemiyet Yönetim
Kuruluyaptığı açıklamada “Akreditasyon demokrasilerdeki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne karşı bir uygulamadır. TGC olarak bu yanlıştan artık dönülmesini bekliyoruz”
dedi. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Akreditasyon konusu Türkiye'de yıllardır bir sorun olarak gündemdedir. Sorunun
çözümünü beklerken yeniden keyfi değerlendirmelerle iptaller yaşanmaktadır. İktidar,
yayın politikasından hoşlanmadığı gazetelerin çalışanlarının mesleklerini yapmalarını
engellemektedir.

Akreditasyon uygulaması toplantı ve genel kurullardan mezarlıklara kadar geniş bir
alana taşmıştır.
Son olarak Danıştay’ın da bu yanlış uygulamaları benimsemesi düşündürücüdür. Danıştay Başkanlığı’nın 147. kuruluş yıldönümüne bu sene sadece AA ve TRT alınmıştır.
Danıştay’ın 147. kuruluş yıldönümü törenlerini izlemek üzere gelen gazeteciler içeriye
alınmamıştır.

w
w

w

Bu durum kamuoyunu bilgilendirme görevi ile orada bulunan gazeteciler arasında
eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Halkın bilgi alma hakkına yönelik yeni bir engellemedir. Çağdaş demokrasilerdeki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne karşı bir uygulamadır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu yanlıştan artık dönülmesini bekliyoruz.”
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21.05.2015

TGC: Sedat Ergin’in tutuklanması talebi basın özgürlüğüne
yeni bir darbedir

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Hürriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Doğan Medya Grubu’nun bazı yöneticileri hakkında AKP aday adayı Avukat Rahmi Kurt'un müşteki sıfatıyla yaptığı tutuklama talepli
suç duyurusunu basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yeni bir darbe olarak niteledi. TGC
Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Gazeteciliği terörizmle bağdaştıran ve her eleştiriyi darbecilik olarak tanımlayan iktidar destekçileri son olarak niyet okumaya karar vermiştir.

.tg
c.
or

Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan Mısır eski devlet başkanı Mursi hakkındaki idam
kararıyla ilgili bir haberin veriliş biçiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit diye algılanması son yıllarda iktidar adına hareket eden kimilerinin alışılmış ‘medyayı sindirme’
pratiği haline gelmiştir.

Daha önce de birçok kez vurguladığımız gibi, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünden, çok seslilikten ne anlaşılması gerektiği konusunda toplumsal bir uzlaşıya acil ihtiyaç
vardır.
Bu alandaki hakların kullanılmasının siyasiler ve iktidarlar, hatta yargı organları tarafından nasıl anlaşılması gerektiği artık netleşmelidir.
Bir başka açıdan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında açıkça belirtildiği
gibi basın özgürlüğü, devlet ve toplumun bir bölümünün aleyhinde olan çarpıcı, şok
edici, rahatsız edici haberler için de geçerlidir. Özellikle basın söz konusu olduğunda bu
ilkelerin özel bir önem kazanacağı açıktır.

w

Aksi halde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen gazetelerinden birinin Genel Yayın
Yönetmeni olan Sedat Ergin’in tutuklanma istemi ve bu istemin kabul görmesi halinde
ülkede basın özgürlüğünün sonuna gelindiği anlamını taşıyacaktır.

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak basın üzerinden toplumu kutuplaştıran ve geren
baskıcı uygulamalardan bir fayda sağlanamayacağını düşünüyor, halkın barış ve huzur
içinde yaşaması için tüm siyasetçilerin sorumlu davranması gerektiğini hatırlatıyoruz.”
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01.06.2015

TGC: Cumhurbaşkanı’nın görevi gazeteci tehdit etmek olmamalı

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT TIR’larını haber yapan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik
söylediği “Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır
ödeyecek” ifadelerini eleştiren bir açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Gazetecilik meslek ilkelerinin tanımlandığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi; 'Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine
karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelmektedir. Gazeteci tüm bilgi
kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi
engeller kamusal işlerde yasaya, özel işlerde açık ve ikna edici gerekçelere dayandırılmalıdır' demektedir.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar MİT TIR'larıyla ilgili haber
ve görüntüleri yayınlayarak halka karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cumhuriyet Gazetesi’ni ve Can Dündar’ı
‘Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek’
diyerek açıkça tehdit etmektedir. Cumhurbaşkanı’nın görevi gazeteci tehdit etmek olmamalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi bu davranışla yok sayılmıştır.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı ve iktidarı gazeteciler üzerine yoğunlaştırdıkları tehdit ve baskılara son vermeye çağırıyoruz.
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10.06.2015

TGC Yönetim Kurulu: Diyarbakır’daki kanlı saldırıyı kınıyoruz

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Diyarbakır’da İHYA–DER’in Başkanı
Aytaç Baran’ın ve ardından çıkan olaylarda 2 kişinin öldürülmesi olayını takip eden 3
muhabirin yaralanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
c.
or

“Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına dönük yine vahim bir saldırı gerçekleşmiştir. Karanlık güç odakları barış ve huzur ortamını bozmak için yine iş başındadır.
Diyarbakır’da İHYA–DER’in Başkanı Aytaç Baran ve ardından çıkan olaylarda 2 kişinin
öldürülmesi ile ilgili olayları takip eden DHA muhabiri Canan Altıntaş, kameraman Serdar Sınar ile İHA muhabiri Burak Emek yaralanmıştır. Huzur içerisinde geçirilen seçimin
ardından yapılan bu saldırı Türkiye’nin geleceğine ipotek koyma girişimidir. Gazetecilere
yapılan saldırı ise halkın haber alma kanallarını tıkamak için yapılan bir eylemdir. Bu
vahşi saldırıyı kınıyor, sorumluların en kısa sürede ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

430

BASIN ACIKLAMALARI 2015_Layout 1 4/10/16 11:47 PM Page 27

25.06.2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Medyanın Sorunlarını Meclis’e taşıdı

“Basın Özgürlüğünden Vazgeçemeyiz”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parti grup başkan vekillerine “Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor sundu.

ANKARA- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hükümet kurulmadan önce partilerin grup başkan vekillerine gazetecilerin ve gazetecilik mesleğinin son 10 yılda yaşadığı ağır sorunlarla
ilgili çözüm önerilerinin de yer aldığı bir rapor sundu.

.tg
c.
or

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25 Haziran Perşembe günü parti grup başkan vekillerine “Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporu sundu. TGC heyetinde Başkan
Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Ankara Temsilcisi Taylan Erten yer aldı. TGC heyeti saat 12.30’da HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken,
saat 13.30’da MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, saat 14.30’da CHP Grup Başkan Vekili
Levent Gök’e hazırlanan raporu sundu.

GAZETECİLER AĞIR BASKI ALTINDA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) hazırladığı “Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor, 10 yıldır Türkiye’de halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için
görev yapan gazetecilerin yaşadığı zorluklara mercek tutuyor. Raporda gazetecilerin işsizlik,
sendikasızlık, tutukluluk sorunlarından, kıdem tazminatlarına, yayın yasaklarından akreditasyon uygulamasına, kanunlarda basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyen maddelere kadar geniş bir yelpazede sorunlar ve çözüm önerileri yer alıyor.
Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

w

HAKİMLER VE SAVCILARA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA EĞİTİM ÖNERİSİ

w
w

Yargı; yürütmenin, siyasilerin, her türlü cemaat benzeri yapılanmaların baskısından arındırılmalı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri yeniden seçimle iş başına gelmeli,
toplumda kaybolan adalet duygusu ivedilikle tesis edilmelidir. Hakimler ve Savcılar basın
özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğü konusunda özel olarak eğitime tabi tutulmalıdır.
Kararlarında ve taleplerinde basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü konularındaki evrensel kriterleri göz önüne almalıdır.

GAZETELERE MADDİ VE MANEVİ BASKI UYGULANIYOR

Türkiye’de son 10 yılda 300’e yakın gazeteci cezaevine girip çıkmıştır. Şu anda aralarında
dağıtımcıların da bulunduğu 21 Kürt gazeteci cezaevindedir. İstisna olması gereken tutukluluk, rutin bir uygulama haline gelmiştir. İktidar gazetecileri terörist, gazeteciliği ise “terör
eylemi kapsamında” değerlendirmekte, gazetecilere eşit davranmamaktadır. İktidara yakın
gazeteciler haklarında açılan basın davalarında tutuksuz yargılanırken muhalif gazeteciler
tutuklu yargılanmaktadır. İktidar özellikle Kürt medyasına, Sol medyaya ve paralelci olarak
nitelendirdiği gazetelere maddi ve manevi baskı uygulamayı sürdürmektedir.
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Bu da gazeteciler arasında eşitlik ilkesini bozan önemli unsurlardan biridir.

GAZETECİLERİN KIDEM TAZMİNATI SORUNU

g.
tr

Gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanmasının 5 yıllık mesleki kıdeme tabi olması,
gazetecilerin emeklilik halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesinin halen tartışmalı
olması gibi basit sorunlara bugüne kadar çözüm getirme iradesi de gösterilememiştir.

GAZETECİLER FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANMALI

5510 sayılı SSGSSHK yürürlüğe girdiğinden 506 sayılı yasada gazetecilere tanınan

.tg
c.
or

İtibari hizmet süresinden yararlanma hakkını yürürlükten kaldırmış ve gazeteciler Ekim
2008’den 10 Ocak 2013 tarihine kadar bu güvenceden mahrum bırakılmıştı. 5510 Sayılı
yasanın 40. Maddesinde yapılan değişiklik ile bu haktan sadece Basın Kartı Yönetmeliği’ne
göre çalışanlar ve basın kartı olanlar yararlanabilecektir. 506 sayılı yasa dönemindeki uygulamaya geri dönülmeli ve basın işyerlerinde 5953 sayılı yasaya tabi olarak çalışanlar fiili
hizmet zammından yararlanmalı.

AKREDİTASYON UYGULAMASINA SON VERİLMELİ

Siyasi iktidarlar tarafından bu kavram kullanılarak gazeteciler genellikle istenmeyen kişiler olarak ilan edilmekte, bu durum doğal olarak haber yapma özgürlüklerinde caydırıcı
bir etki oluşturmaktadır. Bu nedenle akreditasyona son verilmelidir. Siyasi iktidarlar akredite
edilen gazetecilerin de kendi iktidarlarının gazetecisi olmadığını anlamalı ve öğrenmelidirler.

YAYIN YASAKLARI

w

Son dönemde yazılı, görsel basında ve internet ortamında uygulanan erişimi engelleme
kararları ölçüsüz bir şekilde ardı ardına uygulamaya girmiştir. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı engellenmiştir. 2010 yılında 4, 2011 yılında 36, 2012 yılında 43,
2013 yılında 42 yayın yasağı uygulanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verilerine göre
2014 yılında 30, 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 12 yayın yasağı kararı verilmiştir.

w
w

YAYIN YASAKLARI ANAYASA’YA AYKIRI

Son dönemde meydana gelen olaylar ne kadar sarsıcı olursa olsun, olayların topluma
aktarılmasının önündeki her engel de aynı derecede sarsıcıdır. Basın özgürlüğünden vazgeçemeyiz. Yayın yasakları özellikle olayların kamuoyuna aktarılmasının engellenmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na da aykırıdır. Bilgi edinme bireyin hakkıdır. Habere ulaşmak,
haberi yorumlamak ve haberi serbestçe yayınlanmak da basın özgürlüğüdür. Yayın yasakları
bu hakkı zedelemektedir. Yasaklama kural değil, istisnai olarak uygulanabilmelidir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen içtihatlar özümsenmelidir.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDA DÜZENLEME TALEBİ
Terörle Mücadele Kanunu tekrardan ele alınmalıdır. Sorunların kökten çözümü için kaldırılmalıdır. Kaldırılmıyorsa ya da bu haliyle korunacaksa, terör tanımı değiştirilmelidir.
Kanun değişikliklerinde en sağlıklı yaklaşım bundan böyle bu yapılan düzenlemeleri artık
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“Avrupa Birliği istiyor, AİHM ceza veriyor” diye değil, hukuk devletini tesis etmek için, İnsan
haklarını benimsediğimiz için, çağdaş bir dünyada yaşama arzusunda olduğumuzu gösterme için, sırf kendi insanımızı değerli gördüğümüz için yapmayı benimsememiz gerekecektir.

İÇ GÜVENLİK PAKETİ ENDİŞE VERİYOR

GAZETECİLER İŞSİZSİZLİK TEHDİDİ ALTINDA

g.
tr

İç Güvenlik Paketi ile yapılan değişikliklerden ivedilikle dönülmelidir. Güvenlik eksenli
yaklaşım terk edilmeli, özgürlük alanları genişletilmelidir. Polis Vazife ve Salahiyetleri Hakkında Kanun ve İl İdaresi Kanunu’nda yapılan değişikliklerden bir an önce geri dönülmelidir.

.tg
c.
or

Türkiye’de son 10 yıldır basın tarihinin en ağır işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Özellikle
merkez medyada, televizyon ve gazetelerde alanında uzaman haberciler iktidar baskısıyla
tasfiye edilmiştir. Ajanslar aracılığıyla tek tip habercilik anlayışı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Gazeteciler kıdem tazminatını bile alamadan kapının önüne konulmuştur.15 bin gazetecinin en az 5 katı kadar gazeteci medyada görev yapmaktadır. Bunların çoğu da
kadrosuz, sigortasız ya da işçi sözleşmeleri gibi sözleşmelerle çalıştırılmaktadır. 5953 sayılı
yasanın bütün basın iş yerlerinde geçerli olması sağlanmalıdır. Bazı medya organlarında
alışkanlık haline getirilen gazetecilerin maaşlarının ödenmediği durumlarda Çalışma Bakanlığı’nın ve Çalışma Bölge Müdürlüklerinin sorunun çözümü için devreye girmeleri sağlanmalıdır.

GAZETECİLERİN SENDİKASIZLIK SORUNU

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin hemen tümünde basın sektöründe güçlü sendikalar bulunmaktadır. Türkiye’de bu sektörde sendikaların da gazeteci örgütleri gibi

w

Bölünmüş olması iktidara yakın sendika kurulması düşündürücüdür. Siyasilerin ve patronlarının baskısı olmadan gazete çalışanları kendi sendikalarını özgürce seçebilmelidir. Şu
anda basın sektöründe sendikalaşma oranı yüzde 5’e ancak yaklaşmıştır. Bu alanda 5 ayrı
sendika faaliyet göstermektedir.

w
w

YENİ ANAYASA’DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ’NE ÖZEL BİR ÖNEM VERİLMELİDİR

Yapılması düşünülen yeni Anayasa’da basın özgürlüğüne özel bir önem verilmelidir.
Basın İş Kanunu’ndaki düzenlemelerin tekrar ele alınması ve bu yasa üzerinde oynanması
ciddi sorunları beraberinde getireceğinden ivedi çözüm önerisi olarak Basın İş Kanunu’na
bir ek madde olarak “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır” şeklinde bir hüküm eklenmesi gazetecilerin pratikteki sorunlarına çözüm
getirebilecektir.

TGC MEDYANIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU
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20.07.2015

TGC Suruç’taki patlamayla ilgili açıklama yaptı

TGC: “Halka ve gazetecilere yönelik saldırı insanlık suçudur”

g.
tr

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önündeki basın açıklaması sırasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu, “Karanlık güçler yine iş başındadır. Halkı ve gazetecileri hedef alan bu
saldırıyı kınıyoruz. Faillerin en kısa sürede bulunmasını diliyoruz” denildi. TGC Yönetim
Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
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or

“Terörle mücadelede ve barışı sağlamada tüm siyasetçilere, sivil toplum örgütlerine,
meslek örgütlerine büyük görev düşüyor. Suruç’taki saldırının basın açıklaması sırasında
yapılması düşündürücüdür. Karanlık güçler yine iş başındadır. Halka ve gazetecilere yönelik bu saldırının insanlık suçu olduğunu düşünüyoruz. Terörü lanetliyoruz. Hayatını
kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz, yaralanan vatandaşlarımıza
geçmiş olsun diyoruz. Halkı ve gazetecileri hedef alan bu saldırıyı kınıyoruz. Faillerin en
kısa sürede bulunmasını bekliyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür saldırıların her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”
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21.07.2015

TGC: A Haber muhabiri ve kameramanına yapılan saldırıyı kınıyoruz

g.
tr

Şanlıurfa Suruç'taki terör olayı sonrasında gelişmeleri takip eden A Haber Muhabiri
Sercan Bilgi ve Kameraman Orhan Şener'e yönelik saldırıyı kınayan TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada “Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev
yapan gazetecilerin hedef gösterilmesi kabul edilemez. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun
diyoruz. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz” denildi. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Şanlıurfa Suruç’ta insanlık dışı bir terör saldırısı yapılmıştır. Bu insanlık dışı saldırıyı
yapan karanlık güçlerin ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Gazeteciler de bu
bölgede halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapmaktadırlar.

w
w

w
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or

Ancak A Haber muhabiri Sercan Bilgi ve kameraman Orhan Şener’e yönelik fiziksel
bir saldırı meydana gelmiştir. Meslektaşlarımız hedef gösterilmiş ve fiziksel saldırıyla
görevlerini yapmaları engellenmiştir. Gazeteciler görevlerini yapamazlarsa gerçekler ortaya çıkmayacak ve karanlık odaklar amacına ulaşmış olacaktır. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıların olağan hale gelmesinin basın
özgürlüğü açısından vahim bir durum olduğunu hatırlatıyor, meslektaşlarımıza geçmiş
olsun diyoruz. Olayın sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz."

435

BASIN ACIKLAMALARI 2015_Layout 1 4/10/16 11:47 PM Page 32

22.07.2015

TGC: Halkın bilgi edinme kanallarının açık tutulması için
Meclis’i göreve çağırıyoruz

w
w

w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Suruç katliamına
yönelik yazılı, görsel, işitsel olarak getirilen yayın yasağını eleştirdi. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı: “Suruç'ta genç yurttaşlarının hunharca
katledilişini ulusal yas nedeni olarak değerlendirmeyen bir iktidarın halkın haber alma,
gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkına saygı göstermesi zaten beklenemezdi. Suruç
katliamına ilişkin Suruç Başsavcılığı’nın yayın yasağı talebinin mahkeme kararına dönüşmesi de bu görüşümüzü doğruluyor. Toplumu sarsan her olayda yasaklamalarla ülkeyi
yönetebileceğini zanneden anlayışın yazılı, görsel işitsel basından sonra sosyal medyaya
da yasak getirmesini bir kez daha kınıyoruz. Türkiye’yi daha özgür bir geleceğe taşıyacağını umduğumuz koalisyon için görüşmeler sürerken geçici iktidarın halkların haber alma
özgürlüklerini kısıtlayıcı tutumunu sürdürmesi görmezden gelinmemelidir. Meclis’te
grubu bulunan bütün partileri halkın bilgi alma kanallarının açık tutulması için göreve
çağırıyoruz.”
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25.07.2015

TGC Yönetim Kurulu Star Medya Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı

w
w

w
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TGC Yönetim Kurulu Star Medya Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı İSTANBUL- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Star Medya Grubu'nun binasına bomba bırakılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. TGC'den yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Türkiye basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından ağır bir süreçten geçmektedir.
Medya kuruluşları ve gazeteciler düzenli olarak hedef gösterilmekte, sözlü ve fiziksel
saldırıya uğramaktadır. Bu saldırıların faillerinin bugüne kadar ortaya çıkarılamaması ve
cezasız kalması demokrasi açısından hazindir. Son olarak Star Medya Grubu'nun binasına
bomba bırakılmıştır. Star Medya Grubu'nun binasına bırakılan bomba, halkın bilgi
edinme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların ve onları azmettirenlerin bugüne kadar olduğu gibi cezasız kalmaması için Vali'nin ve emniyet güçlerinin görevini yapmasını bekliyoruz. Star Medya Grubu'na ve çalışanlarına geçmiş olsun
diyoruz."
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27.07.2015

TGC: Gazetecilik üzerindeki kuşatmayı kaldırın

g.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak son dönemde
medya ve gazeteciler üzerindeki ağırlaşan baskıları eleştirdi. İktidarın gazetecileri düzenli
olarak hedef gösterme alışkanlığının sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada TGC,
TBMM’yi gazetecilik üzerindeki kuşatmanın kalkması için göreve çağırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye’de koalisyon görüşmeleri sürerken, terör faaliyetleri, provokasyonlar birbirini
izlerken, sınırımızda savaş ihtimali artarken ne yazık ki halkın gerçekleri öğrenmesine
yönelik yasaklarla gazetecilik mesleği kuşatılıyor.

.tg
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1. İKTİDAR HALKIN GERÇEKLERİ ÖĞRENMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN GAZETECİLERİ HEDEF
GÖSTERİYOR

Halkın oyuyla göreve gelen iktidar sadece kendi gerçeğinin halka ulaşmasını istiyor.
Bu nedenle gazeteciliği terör faaliyeti olarak göstermeye çalışıyor.
Demokratik ülkelerde iktidarlar halkın haber alma hakkı için gazetecilerin görevlerini
güvenli koşullarda yapmasını sağlamakla yükümlüyken, Türkiye’de iktidar gazetecileri
düzenli olarak tehdit ediyor.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Özgür Gündem ve Evrensel gazetelerini hedef
göstererek bu alışkanlığı sürdürdü. Gazetecilerin can güvenliği hiçe sayıldı. İktidar gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmelidir.

2. YAYIN YASAKLARIYLA HALKIN GERÇEKLERİ ÖĞRENMESİ ENGELLENİYOR,

w
w

w

Basının toplumsal barışı sağlamada denetim görevi vardır. Kamuoyuna yansıyan olay
ne kadar vahim olursa olsun halkın haber alma hakkı zedelenmemelidir. Aksi halde
basın, kamuoyunun gözü kulağı olma şeklindeki hayati rolünü oynayamaz. Gerçekleri
öğrenmek, bilmek herkesin hakkıdır. Bu hak zedelendiğinde gerek yargı hakkında gerek
olay hakkında gerçek olmayan, spekülasyona dayanan bilgiler ortalıkta dolaşmaya büyümeye başlayacaktır ki asıl tehlike de bu olacaktır. Son olarak Suruç’taki terör olayı ile
ilgili yayın yasağı getirilmiştir. Medya IŞİD terör örgütünün yaptığı her eylemi, yaptığı
her saldırıyı değerlendirmek, eleştirmek, ülkenin savaş karşısındaki tutumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konuda yayın yapma hak ve özgürlüğüne sahiptir.

3. TİB’İN KARARIYLA İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELLENİYOR

İnternet, iletişim özgürlüğü kapsamında bilgi ve görüş yayma ve bunlara ulaşma
hakkı çerçevesinde korunan bir araçtır. İnternete yapılacak her müdahale, basın özgürlüğünü de yakından ilgilendirmektedir. Son olarak TİB’in aldığı kararla başta Güneydoğu
Bölgesi’nde görev yapan internet haber sitelerine olmak üzere 96 internet sitesine ve
23 twitter hesabına “terör örgütü propagandası” yaptıkları gerekçesiyle erişim engellenmiştir. TİB’in görevi halkın gerçekleri öğrenmesinin engellenmesi olmamalıdır. İktidar
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ve muhalefet partilerinin temsilcilerini, sansür düzenlemelerinin değil, basın ve ifade
özgürlüğünü genişletecek uygulamaların yaşama geçirildiği bir ülke için göreve çağırıyoruz.

4. MEDYA KURULUŞLARIYLA GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR CEZASIZ KALIYOR

g.
tr

Yerel ve yaygın medyada gazetecilere yönelik başta polis şiddeti olmak üzere tüm
fiziksel saldırılar cezasız kalıyor.
Hakkari, Yüksekova, Şanlıurfa başta olmak üzere sınır illerinde çatışmalı ortamlarda
gazetecilik mesleğini yapan gazetecilere yönelik fiziksel saldırıyı gerçekleştirenler de bulunamıyor ve meslektaşlarımızın ekipmanlarına zarar veriliyor.

5. GAZETECİNİN GÖREVİ BARIŞI SAVUNMAKTIR

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak ülkede gerilimin arttığı bugünlerde tüm medya kuruluşlarını ve gazetecileri barışı savunmaya davet ediyoruz.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin

“Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri” başlığını kamuoyunun dikkatine bir kez daha
sunuyoruz:

w
w

w

“Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil,
din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslararasında nefreti,
düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel
değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.”
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12.08.2015

TGC Yönetim Kurulu'ndan kınama:

g.
tr

“Mardin-Nusaybin’de polisin DHA ve AA muhabirlerine
yaptığı saldırıyı kınıyoruz”
TGC Yönetim Kurulu Mardin-Nusaybin devlet hastanesinde özel harekat polislerinin
Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ahmet Akkuş ile Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Arif
Altunkaynak’a saldırmasını kınadı. Artan terör olaylarını da kınayan TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında “Bugüne kadar sürdürülen ‘gazeteciye yönelik polis şiddetine cezasızlık’ politikasından vazgeçilmesi için iktidarı ve Meclis’i göreve çağırıyoruz” denildi.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Mardin-Nusaybin’de Hükümet Konağı’na yapılan roketatarlı saldırıdan sonra yaralı polislerin devlet hastanesine getirilişi
sırasında haber yapmaya çalışan gazetecilere özel harekat polislerinin yaptığı saldırıyı
kınayan bir açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“TGC Yönetim Kurulu olarak son günlerde artan terör olaylarını büyük bir üzüntüyle
izliyor ve kınıyoruz. En kısa sürede ülkede barışın yerleşmesini ve provokasyonların son
bulmasını diliyoruz. Bu zorlu süreçte olayları izleyen meslektaşlarımızla ilgili de ne yazık
ki her gün yeni bir saldırı olayına tanık oluyoruz.
Son olarak DHA ve Mardin Arena Gazetesi Muhabiri Ahmet Akkuş ile AA ve Nusaybinim Gazetesi muhabiri Arif Altunkaynak Hükümet Konağı’na yapılan saldırı ardından
Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralı polislerle ilgili haber yapmaya çalışırken polis şiddetinin hedefi oldular.

DHA VE AA MUHABİRLERİ HEM SALDIRIYA UĞRADI, HEM DE EKİPMANLARINA ZARAR VERİLDİ

w
w

w

Hükümet Konağı'na roketatarla saldırılmasını kınıyoruz. Ancak olayla ilgili olarak
halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazetecilere özel harekat polislerinin hakaret etmesi, silahların dipçikleriyle fiziksel saldırıda bulunması, silah doğrultması, fotoğraf makinelerine ve kameralarına el koyarak zarar vermesi kabul edilemez.
Meslektaşlarımıza şiddet uygulayan polisleri kınıyor darp raporu alan meslektaşlarımıza
‘geçmiş olsun’ diyoruz.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE GEREKLİ CEZA VERİLMELİ

Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak’tan olayın sorumlusu özel harekat polislerine gerekli
cezanın verilmesi için soruşturma başlatmasını istiyoruz.
Son yıllarda yaşanan her şiddet olayının ardından sorumluların bulunması için harcanacak çabayı gazetecilere saldırarak kullanan güvenlik güçlerine karşı yasal yaptırımın
uygulanmasını bekliyoruz.
Bugüne kadar sürdürülen ‘gazeteciye yönelik polis şiddetine cezasızlık’ politikasından
vazgeçilmesi için iktidarı ve Meclis’i göreve çağırıyoruz.“
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20.08.2015

TGC Star Medya Grup Başkanı’na yapılan silahlı saldırıyı kınadı:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak’a yapılan silahlı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
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or

g.
tr

“Türkiye’de giderek artan terör olayları gazetecileri ve medya kuruluşlarını da hedef
alıyor. Son olarak Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak’a yapılan silahlı saldırı Türkiye
de barışı bozmak amacını taşımaktadır. Karanlık güçler yine işbaşındadır. Bu terör eylemini kınıyor ve lanetliyoruz. Star Medya Grubu’na geçmiş olsun diyoruz. Faillerin en kısa
sürede bulunmasını bekliyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür saldırıların
her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”
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29.08.2015

TGC ve TGS: Hukuksuz Basın Kartları Komisyonu’ndan
çekiliyor ve dava açıyoruz

.tg
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın
Kartı Komisyonu’nda temsilini üçte
bire düşüren yeni yönetmelikle ilgili
yaşanan sorunları değerlendirmek
üzere bir toplantı düzenledi.

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, yeni Basın Kartı Yönetmeliği ile Basın Kartı Komisyonu’nun yok hükmüne getirildiğini ve hukuksuzluğa karşı
komisyondan çekildiklerini açıkladı. TGC ve TGS Yeni Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali
için dava açacak.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
üst katındaki Gazeteciler Restoranı’nda yapılan toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto,
Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları
Niyazi Dalyancı ve Ahmet Özdemir, TGC Balotaj Kurulu Sekreteri Haşmet Yavuz, TGC
Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı (TGS)
Uğur Güç, TGC Önceki Başkanı ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç , TGS İstanbul
Şube Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: HUKUKSUZLUĞU ÖNLEMEK İÇİN HUKUKU SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ

w
w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, toplantının açılışında
şunları söyledi:
“Basın Kartları Yönetmeliği değişti, bize danışılmadı. bu olağandır, çok sık değişir.
Bu kez meslek örgütlerine hiçbir şekilde haber Basın Kartları Komisyonu son olarak 4
Aralık’ta Ankara’da toplandı. O toplantıda genel müdür, toplantının sonuçlarını bekletti.
Yönetmeliği göre, komisyon kararları genel müdür onaylamadan yürürlüğe girmiyor. İlk
kartlar bir süre görüşmelerden sonra genel müdür tarafından imzalandı. 4 Aralık’taki komisyon kararı 94 sürekli basın kartını da içeriyordu. Onlar maalesef bu güne kadar hala
onaylanmadı. Yeni yönetmeliğe baktığımız zaman tek yanlı, basın kartlarını devlet güdümüne sokan bir görünüm var. Telaşla, zamanlamaya hiç dikkat etmeden bu yönetmeliğin geçirilmesi manidar. Herhalde bundan böyle cemaat medyası dedikleri medya
kuruluşlarında çalışanlarla sol basında çalışan arkadaşlar, özgürce basın kartı alamayacaklar. Oluşturulan yapı bize onu gösteriyor. Bu bir hukuksuzluk. Biz de bu hukuksuzluğa
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alet olmak istemedik. Bu hukuksuzluğun önlenmesi için hukuk yollarını sonuna kadar
kullanacağız.”

UĞUR GÜÇ: YENİ KOMİSYONDA PATRONLAR VE DEVLETİN AĞIRLIĞI FAZLALAŞTI
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç ise toplantıda şu görüşleri
paylaştı:

g.
tr

“Bu hükümetten en fazla muzdarip olan meslek örgütüyüz. Biz Anadolu Ajansı’ndan
bir şekilde yandaş bir sendika kurularak çıkartıldık. Sonraki aşamada Basın İlan Kurumu
temsilci sayımız düşürüldü. En sonunda da Basın İlan Kurumu’ndan çıkarıldık. Şimdi de
Basın Kartı Komisyonu’ndaki üye sayımız üçten bire düşürüldü. Komisyondaki temsilcilerimiz bugüne kadar meslek etiğine göre karar verdi.

.tg
c.
or

15 kişiye çıkartılan yeni komisyonda patronlar ve devletin ağırlığı fazlalaştı. Bu durumda meslek etiğine göre karar verileceğini hiç zannetmiyoruz. Yönetmeliğin acele ile
değiştirilmesinde gazeteci olmayanlara gazeteciymiş gibi kartların verilmesinin da etkisi
oldu. Son komisyon toplantısında 94 meslektaşımızın sürekli basın kartları verilmedi. 9
ay olmasına rağmen kartlarını alamadılar. Ortada bir hak kaybı var. Basın Kartı Komisyonu’ndan çekiliyoruz. Komisyondan çekilmemizin nedeni meslek örgütlerinin görüşünün alınmaması ve meslek örgütlerinin etkisinin kalmamasıdır. Figüran olarak
komisyonda bulunmanın bir manası yok. Yönetmeliğin iptali için dava açacağız.”

ORHAN ERİNÇ: AJANS ÇALIŞANLARI BÜYÜK TEHLİKE BEKLİYOR

TGC Önceki Başkanı ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, konuşmasında şu
noktalara değindi:

w

“Yeni Basın Kartları Komisyonu’nun yapısı anti demokratik yapı. Ama en önemli tehlike Anadolu Ajansı’nda çalışan meslektaşlarımız için geliyor. Basın İş Yasası dediğimiz
5953 sayılı yasa, ajanslarda çalışan gazetecilerin o yasa kapsamında çalıştırılmasını zorunlu kılıyor. Yönetmelikle bu yasa değiştiriliyor. AA’da çalışan meslektaşlarımızın Genel
İş Yasası 4857 sayılı yasa kapsamında çalıştırılacağını öngörüyor.

ANADOLU AJANSI ÇALIŞANLARI KIDEM TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

w
w

Yönetmelikle bir yasa değişikliği yapmak gibi bir hukuk karidesiyle karşı karşıyayız.
Bu uygulamaya girdiğinde Anadolu Ajansı’nda çalışan meslektaşlarımızın kıdem tazminatlarına sınırlama gelecek. Yıllık izinleri azalacak. Kıdem tazminatsız işten çıkarılma
hakkı Anadolu Ajansı yöneticilerine tanınmış olacak. Bu kabul edilebilecek bir durum
değil.

YALÇIN AKDOĞAN KENDİSİNE SÜREKLİ KART VEREN İKİNCİ BAKANDIR

Kendisine sürekli basın kartı veren ilk devlet bakanı Yılmaz Karakoyunlu idi. O da
basın meslek örgütlerine danışmadan bir maddelik değişiklik yapıp, basın yayının bağlı
olduğu devlet bakanını da sürekli basın kartı alır gibi bir madde yürürlüğe soktu. İkincisi
de Yalçın Akdoğan’dır.”

KADRİ GÜRSEL: YALÇIN AKDOĞAN’IN KENDİSİNE BASIN KARTI İSTEMESİ BENİ ŞAŞIRTMIYOR
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Toplantıda konuşan Basın Enstitüsü Derneği Başkanı Kadri Gürsel, ise şu görüşleri
dile getirdi.

g.
tr

“Bu keyfi bir uygulama. Rejimin Türkiye’de otoriterleşmesine paralel olarak idarenin
de keyfileşmesi. Dolayısıyla eşitlikçi, davranıştan giderek uzaklaşarak kayırmacı, keyfi
bir uslup anlayışın hakim olması ile uyumlu gelişti. Türkiye’de maalesef gidişat bu şekilde. Bu uygulama, aynı zamanda Türkiye’de basın özgürlüğünün ortadan kaldırılması
süreciyle de uyumlu bir gelişme.

.tg
c.
or

Yalçın Akdoğan’ın sürekli basın kartı istemesi beni hiç şaşırtmıyor. Ben iktidar medyasının yayın yönetmenin ve yazı işleri müdürünün bu medyanın fiziki ortamının dışında
başka bir yerde, Ankara’da yaşadığını düşünüyorum. Ve bu işi fiilen yapanların da kendilerine basın kartına layık görmelerini mazur görüyorum. Anlayışla karşılıyorum. Ne de
olsa onlar iktidar medyasının gerçek yazı işleri ve yayın yönetmenleridirler. Aynı zamanda
da sansür kurumunun da fiili yöneticileridirler.”

EROL ÖNDEROĞLU: RSF OLARAK MESLEK ÖRGÜTLERİNİN YANINDAYIZ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, şunları
söyledi:
“Ağustos ayında Basın Kartı Yönetmeliği’nin değiştirilmesi çok manidar. Meslek örgütlerinin dışlanarak yönetmenliğin hazırlanması, yürürlüğe girmesi anti demokratik bir
uygulama. Hükümetin belirli gazetecileri kayırmak, susmasını bilmeyen gazetecileri dışlamak için yürürlüğe soktuğu bir yönetmelik, gazeteciler arasındaki ilişkileri onarılmaz
şekilde baltalayacaktır.

w

Gazeteciler farklı görüşlerden bir araya gelemiyor. Birbirlerine olmayacak yakıştırmalar yapıyorlar. 20 yıldır gazetecilik mesleğini izliyorum. Meslektaşları takip ediyorum.
Medya sektörünü takip ediyorum. RSF olarak biz bu yönetmeliğin düzenlenmesini hükümetin her türlü tartışma ortamını yok etmesi olarak görüyoruz. Bugüne kadar bu komisyonda etik kurallara göre davranan meslek örgütleri ile dayanışmamızı sürdürmeye
devam edeceğiz.”

w
w

GÖKHAN KÜÇÜK: YÖNETMELİK HAZIRLANIRKEN MESLEK ÖRGÜTLERİNİN GÖRÜŞLERİ DE
ALINMALIYDI
TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, şunları söyledi:

“İktidarların en çok oynamayı sevdiği yönetmeliklerin başında Basın Kartı Yönetmeliği geliyor. Mevcut yönetmeliğin yeniden sıfırdan yapılması için bir sebep yoktu. Eğer
değiştirilmesi için bir ihtiyaç varsa taslağı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi meslek örgütlerine gönderip danışılamaz mıydı? Daha demokratik
bir ortam sağlanmalıydı. “
Konuşmaların ardından TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, basın açıklamasını okudu:

1.YENİ YÖNETMELİK BASINI VESAYET ALTINA ALMANIN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR
Geçici bir hükümet döneminde Türkiye’de binlerce gazeteciyi etkileyen Basın Kartı
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Yönetmeliği’nin hiçbir meslek örgütüne danışılmadan alelacele Resmi Gazete’ de yayınlanması kabul edilemez. Bu uygulama basını vesayet altına almanın yeni bir örneğidir.

g.
tr

Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Basın Kartları Komisyonu Aralık 2014 yılından
beri toplanmazken Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlanmış ve Geçici 1. Maddesi
ile mevcut Basın Kartları Komisyonunun görev süresi sona erdirilmiştir.

2. YENİ BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR

Bu açıdan bakıldığında ve Yeni Basın Kartları Yönetmeliği’nin 19. ve devamı maddelerindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün
a) Hukuki İstikrarı zedelediği, buna uymadığı,

.tg
c.
or

b) Objektif düzenlemeden uzaklaştığı,

c) Hukuka uygun olan uygulamayı sağlamadığı,

d) Haklı bir neden olmadan yerleşik, istikrar kazanmış uygulamalarından vazgeçtiği,
e) Düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı davrandığı
belirlenmiştir.

3. GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ TEMSİLİYETİ 5’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Önceki 13 kişilik Basın Kartları Komisyonu’nda meslek örgütleri 8 üye ile temsil edilirken yeni oluşturulan 15 kişilik komisyonda bu temsiliyet 5’e düşmüştür. Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti bu komisyondan dışlanmış, Türkiye
Gazeteciler Sendikası’nın 3 olan temsilci sayısı 1’e indirilmiştir. Meslek örgütlerinin meslek kriterlerine göre bugüne dek verdiği basın kartları artık siyasi tercihlere bağlı olarak
verilebilir hale getirilmiştir.

w

4. 94 GAZETECİNİN SÜREKLİ BASIN KARTI VERİLMEMİŞTİR

w
w

4 Aralık 2014 tarihinde yapılan son Basın Kartları Komisyonu Toplantısı’nda alınan
ilk kart kararları yayınlanmış ve gazetecilere kartları ulaştırılmıştır. Ancak aynı komisyonun 94 gazeteciyi ilgilendiren sürekli basın kartı kararları Genel Müdür tarafından imzalanmamış, şimdiye kadar yürürlüğe konulmamıştır. Bu arkadaşlarımız hak ettikleri
sürekli basın kartlarını alamamışlardır.
İktidarların ve idarelerin düzenleme yaparken hukuk ve hukuk güvenliği sağlamakla
yükümlü oldukları bir gerçektir. İktidarların basın üzerinde otoritelerini tesis etmeye çalışmaları bugüne kadar bir sonuç vermediği gibi bundan sonra da bir sonuç vermeyecektir. Yapılan düzenleme dava sayısını artıracak ayrıca yargıya da iş yükü olarak
yansıyacaktır.

5. YENİ BASIN KARTLARI YÖNETMELİĞİ İLE BASIN KARTLARI KOMİSYONU ARTIK YOK
HÜKMÜNDEDİR!
Kısaca bu düzenleme antidemokratik bir düzenlemedir. Hukuka aykırıdır. Bu düzen445
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leme ile Komisyonun varlığının bir önemi de kalmamıştır. Basin Kartları Komisyonu artık
yok hükmündedir. Keyfiliğin hukuk devletinde yeri yoktur. Bu düzenlemeden yapılacak
bir değişiklik ile ivedilikle geri dönülmelidir.
Bugüne kadar çıkarılan tüm yönetmelikler incelendiğinde komisyon yapısal değişikliğinin somut, güncel bir ihtiyaç nedeniyle yapılmadığı ortaya çıkmıştır.

6. BİR AYLIK SÜRE 3 AYA ÇIKARILMALIDIR

g.
tr

Süregelen istikrar bozulmuştur. Genel Müdürlük Komisyon’un 7 üyesini doğrudan,
3 üyesini de dolaylı olarak belirleyecektir.

Yönetmeliğin 26. Maddesindeki düzenlemede “Basın mensuplarının işten ayrılış tarihinden itibaren 1 ay içinde Genel Müdürlüğe yazılı bildirim yapma şartı” bundan önceki
tüm yönetmeliklerde olduğu gibi 3 ay gibi makul bir süreyle sınırlanmalıdır.

.tg
c.
or

7-BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI KALDIRILMALIDIR.

Basın Mensupları açısından “Geçici İşsizlik Hali” başlığını taşıyan 27. Maddenin 3
bendindeki son çalıştığı işyerinde asgari 1 yıl çalışmış olması şartı kaldırılmalıdır. Örneğin
Mesleki kıdemi 10 yıl olan bir kişinin son işyerinde 6 ay çalışması durumunda Geçici İşsizlik Halinin getirdiği imkanlardan yararlanamaması söz konusu olacaktır. Buradaki 1
aylık müracaat süresi de en az 2 aya çıkarılmalıdır.

8-TRT VE ANADOLU AJANSI DÜZENLEMESİ KABUL EDİLEMEZ

w
w

w

Yönetmeliğin 6. Maddesi 2. Fıkrası hükmü ile yapılan düzenleme kamu düzenine aykırıdır. Anadolu Ajansı aracılığıyla yapılacak müracaatlarda 5953 sayılı Basın İş Yasası
kapsamında çalışma şartı aranmayacaktır. Bu düzenleme özel-kamu çalışanları arasında
haksız bir durumu da beraberinde getirecektir. Örneğin özel tüzel kişilerin çıkardığı yayınlarda çalışanlar çoğunlukla 4857 sayılı yasa kapsamında çalıştırılmakta 5953 sayılı
yasa kapsamından dışlanmaktadırlar. Bu durum Anadolu Ajansında olduğunda AA çalışanları AA yönetimi tarafından 5953 sayılı yasa kapsamından dışlanabilecek ancak bu
çalışanlar Basın Kartı talebinde bulunabileceklerdir. TRT’de de gazetecilik yapmayan kişiler basın kartı alabilecektir. Bu düzenlemenin de ivedilikle, düzeltilmesi geri alınması
gerekmektedir.

9. YÖNETMELİKTEKİ OLUMLU DÜZENLEMELER GÖLGEDE KALMIŞTIR

Basın Kartları Yönetmeliği’nde bekleme sürelerinin kısaltılması, geçerlilik süresinin
3 yıla çıkarılması olumlu olarak değerlendirilebilecek düzenlemeler ise de yönetmeliğin
ruhuna sirayet eden hukuka aykırılık nedeniyle gölgede kalmıştır.

10. HUKUKSUZCA DAYATILAN BU DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYORUZ.
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ VE TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI OLARAK BASIN
KARTLARI KOMİSYONU’NDAN ÇEKİLİYORUZ.
YENİ YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇIYORUZ.
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01.09.2015

TGC İpek Medya Grubu’na yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı

“Medyaya yönelik operasyonlarla Türkiye’de demokrasi dışlanıyor”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve Kanaltürk Radyo’nun içinde yer aldığı İpek Medya Grubu’na
yönelik operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basın özgür değil ise toplum özgür olamaz. Ancak Türkiye basın özgürlüğünü engelleyen uygulamalar ve medya kuruluşlarına yönelik operasyonların ülkesi olmaya
devam ediyor.

.tg
c.
or

Türkiye seçime giderken, sınırlarımızdaki savaş ihtimali yükselirken kamuoyunu tasarlama oyununun yeniden sahneye konulduğuna bir kez daha tanıklık ediyoruz Son olarak Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve Kanaltürk Radyo’nun içinde
yer aldığı İpek Medya Grubu’na yönelik bir operasyon başlatıldı.
Medyaya yönelik operasyonlarla Türkiye’de demokrasi dışlanıyor. Geçici iktidarın
da gazetecilik mesleğini terörist bir faaliyet, gazetecileri terör suçlusu olarak tarif etme
alışkanlığını sürdürdüğünü görüyoruz.
Hedef göstermeyle, operasyonlarla, baskılarla gazetecilik mesleği engellenemeyecek
ve gazeteciler susturulamayacaktır.

w
w

w

Türkiye’de toplumsal barış, halkın bilgi edinme ve gerçekleri öğrenme hakkı için mücadele eden medyayı susturma girişimlerine artık son verilmesini istiyoruz.
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15.09.2015

TGC:“Meclis gazetecilik üzerindeki olağanüstü hali kaldırmalı”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak son üç gün içinde
üçü yabancı yedi gazetecinin gözaltına alındığını, Nokta Dergisi’ne baskın yapıldığını,
'cumhuriyet.com.tr’ye erişim engeli getirildiğine dikkat çekti. Açıklamada “Türkiye’de
gazetecilik üzerindeki olağanüstü hal ağırlaştırılarak devam ettirilmektedir. Meclis halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için gazetecilik üzerindeki olağanüstü hali kaldırmalı” denildi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü haberleri bilmek, habere ulaşmak; haber ve fikirleri eleştirmek, yorumlamak, haberleri serbestçe yayabilmek hakkından oluşur. Bu ilkelerin her olayda, her seferde aynı anda var olması zorunludur. Bir ilkenin idare
tarafından engellenmesi o ülkede basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün zedelendiğinin
ve hatta basın özgürlüğünün olmadığının açık kanıtıdır.

Türkiye yeni bir seçime giderken medya kuruluşları ve gazeteciler iktidar tarafından
yine hedef seçilmektedir. Hukuk nesnel bir kriter olmadan keyfi biçimde medya ve gazeteciler üzerinde baskı yaratmak için kullanılmaktadır.
Çağdaş demokratik ülkelerde benzeri görülmeyen baskılarla son üç günde yedi gazetecinin gözaltına alınması bunun en somut örneğidir.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde DİHA muhabirleri Erdoğan Alayumat, Berivan Altan,
Ahmet Kanbal; Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden Suriye'ye geçmek isteyen Belçikalı üç gazeteci Robin Rama Ekers, Jo Verstıchel, Nicolas Becker ile Nokta Dergisi’nin yazı işleri
müdürü Murat Çapan gözaltına alınmışlardır. Meslektaşlarımız sonra serbest bırakılmışlardır.

w
w

w

Nokta Dergisi’nin 18. Sayısı yayınlanmadan savcılık kararıyla toplatılmış, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi 'cumhuriyet.com.tr'ye ise mahkeme kararı olmadan Türk
Telekom, TTNET, Uydunet ve PTT Cell tarafından erişim engellenmiştir. Bu uygulamalarla Türkiye'de gazetecilik üzerindeki olağanüstü hal ağırlaştırılarak devam ettirilmektedir.
Türkiye’de demokrasiyi dışlayan bu uygulamalara Meclis sessiz kalmamalı, halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için gazetecilik üzerindeki olağanüstü hali kaldırmalıdır.”
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28.09.2015

TGC Yönetim Kurulu: İktidar Tivibu aracılığıyla
sansürden vazgeçmelidir

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak kamu dijital yayın
platformu olan Tivibu’daki Bugün TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV'nin yayınlarına
son verilmesini kınadı. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “İktidar kamunun dijital
yayın platformu ile sansürü zirveye taşımış ve halkın haber alma hakkını ihlal etmiştir.
Bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz” dedi. TGC Yönetim Kurulu’nun
açıklamasında şu görüşler yer aldı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak kamu dijital yayın
platformu olan Tivibu’daki Bugün TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV'nin yayınlarına
son verilmesini kınadı. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “İktidar kamunun dijital
yayın platformu ile seçim öncesi sansürü zirveye taşımış ve halkın haber alma hakkını
ihlal etmiştir. Bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilmesini istiyoruz” dedi. TGC Yönetim
Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı.
“Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren TTNet'in dijital yayın platformu Tivibu'daki Bugün TV, Samanyolu Haber ve Mehtap TV televizyon kanallarının yayınlarına
seçim öncesi son verilmiştir. Hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmeleri yenilenmemiştir.

TİVİBU’NUN KARARI BASIN TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR

Bu tv kuruluşlarına uygulanan hukuksuzluk iktidar baskısının ve sansürün geldiği
nokta açısından ibret vericidir. Halkın haber alma hakkını ihlal eden bu uygulama basın
tarihine yeni bir kara leke olarak geçmiştir.

w

TİVİBU KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLAMAKLA SORUMLUDUR

w
w

Bir kamu yayın dijital platformu olan Tivibu, üç tv kanalının yayınına neden son verdiğini halka açıklamakla sorumludur. Bu uygulama 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’a Anayasa’da belirtilen basın özgürlüğüne, eşitlik prensibine ve Rekabet Kanunu’a aykırı bir tutumdur.

TİVİBU TARAFSIZLIK VE HAKKANİYET ÖLÇÜLERİNDE HİZMET VERMEK ZORUNDADIR

Tivibu tabi olduğu 6112 sayılı kanuna göre bir kamu dijital yayın platformu olarak
medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkâniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek ile yükümlü olduğunu unutmamalı ve
bu hukuksuz uygulamadan vazgeçmelidir.”
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01.10.2015

TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı

“Üyemiz Ahmet Hakan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz”

g.
tr

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan’a ve korumasına yapılan saldırıyla ilgili
bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, “Üyemiz Ahmet Hakan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ahmet Hakan’ı hedef gösteren, ölümle tehdit eden kişilerle ilgili İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz” dedi. TGC Yönetim Kurulu’nun
açıklamasında şunlar yer aldı:

.tg
c.
or

“Seçime giderken medya kuruluşlarının ve gazetecilerin Cumhurbaşkanı, iktidar ve
iktidarı destekleyen bazı yazarlar tarafından sürekli hedef gösterilmesi sözlü ve fiziksel
şiddeti körüklemektedir.

Her ne kadar geçici iktidarın Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’de basının özgür
olduğuna inansa da bu ülkede her gün bir yayın organı basılmakta, gazeteciler saldırıya
uğramaktadır.
Son olarak aylardır iktidar yanlısı medya organlarının yazarları tarafından açıkça
dayak ve ölümle tehdit edilen üyemiz Ahmet Hakan, dün gece korumasıyla birlikte saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılmıştır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü hedef
alan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ahmet Hakan’a
yönelik tehditlerle ilgili bugüne kadar seyirci kalan ve görevini yerine getirmeyen İçişleri
Bakanlığı’nı görevini yapmaya, gözaltına alındığını öğrendiğimiz saldırganların kimliklerini açıklamaya davet ediyoruz.

w
w

w

Bağımsız ve bağlantısız gazetecilerin her türlü baskıya rağmen görevlerini yapmaya
devam edeceğini tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
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12.10.2015

TGC :Terörü lanetliyor sorumluların en kısa sürede
bulunmasını diliyoruz

Açıklamada şu görüşlere yer verildi :

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayınladığı açıklamada Ankara'da yapılması planlanan Barış Emek ve Demokrasi Yürüyüşü öncesinde 86 kişinin ölmesine
186 kişinin yaralanmasına yol açan terör olayını lanetledi.
“Seçim öncesi terörün acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Barış emek
ve demokrasi amacıyla yapılması planlanan bir miting öncesi masum insanları hedef
alan bu insanlık dışı vahşeti lanetliyor ve kınıyoruz.

.tg
c.
or

Terör saldırısında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acısını tüm ulusumuzla birlikte
yürekten paylaşıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak inancımız odur ki, bu tür terör
olaylarının ülkenin birliğini ve dayanışmasını bozmaya gücü yetmeyecektir.

w
w

w

Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işletilmesini engellemeye dönük her türlü
terörün karşısında ulusça durmanın zamanıdır. Bu kararlılıkla en kısa sürede olayın aydınlatılmasını, sorumlularının cezalandırılmasını bekliyoruz.”
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14.10.2015

TGC İzmir’de Yeni Asır Gazetesi’ne yapılan saldırıyı kınadı

w
w

w

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Yeni Asır
Gazetesi’ne yönelik yumurtalı ve boyalı saldırıyı kınadı. Açıklamada “Basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğünü hedef alan saldırıların aslında halkın haber alma, gerçekleri öğrenme
hakkına yönelik olduğunu düşünüyor ve bu saldırıyı kınıyoruz” denildi. TGC Yönetim
Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Yeni Asır Gazetesi'nin İzmir'in Çankaya Semti'ndeki merkez binasının bir grup tarafından basılması, kırmızı boya ve yumurta fırlatılması, çalışanlarının tehdit edilmesi kabul edilemez. Gazeteleri ve
gazetecileri hedef gösteren bu tür saldırıları kınıyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü hedef alan saldırılar aslında halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkına
dönük saldırılardır. Çağdaş demokrasiler farklı görüşlere tahammül rejimleridir. Tek tip
insan, tek tip gazeteci ve tek tip haber rejimi değildir. Saldırganların yakalanarak gerekli
cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz. Yeni Asır Gazetesi yöneticileri ile çalışanlarına geçmiş
olsun diyoruz.”
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23.10.2015

TGC Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’ın gazetecilere yönelik
akreditasyonunu eleştirdi

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Ajax maçına akredite olduğu halde keyfi olarak 5 gazeteciyi almamasını eleştirdi. TGC Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Türkiye’de siyasetçiler tarafından gazetecilere yoğun bir şekilde uygulanan akreditasyonun spor basınına da yansıması üzücüdür. 22 Ekim Perşembe günü yapılan Fenerbahçe Ajax maçında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından beş meslektaşımıza
yönelik keyfi bir akreditasyon uygulaması yapılmıştır.

.tg
c.
or

Fenerbahçe Ajax maçına akredite olduğu halde Hürriyet muhabiri Ahmet Ercanlar,
Star Gazetesi’nden Aygün Özipek, Sabah Gazetesi’nden Volkan Demir, Habertürk’ten
Ahmet Selim Kul ve Fotomaç’tan Emre Bol maça alınmamıştır.
Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan meslektaşlarımızın görevlerini yapmaları engellenmiştir.

Bu uygulamanın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Spor Yazarları
Derneği’ne üye olmayan gazetecilere Fenerbahçe maçları için akreditasyon kartı verilmeyeceğini açıklamıştır.

w
w

w

Bu olayın Türkiye’de özgürce çalışan meslek örgütlerine konulmuş bir sınırlama olduğunu düşünüyor, ayrıca iktidarın gazetecileri tek çatı altında toplama, tek tip gazeteci
yetiştirme çabalarının vahim bir yansıması olarak görüyoruz.”
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15.11.2015

TGC, Fransa Cumhurbaşkanı’na başsağlığı mesajı gönderdi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto’nun
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ye gönderdiği mesajda şu görüşler yer aldı:

g.
tr

“Paris’te 13 Kasım 2015 Cuma gecesi meydana gelen terör saldırıları nedeniyle, şahsınız nezdinde, Fransa devletine ve Fransa halkına üzüntülerimizi bildiriyoruz. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Olayda hayatını kaybeden yurttaşlarınıza başsağlığı, yaralılara acil
şifalar diliyoruz.

.tg
c.
or

Türkiye gibi terörizmden çok mağdur olmuş bir ülkenin gazetecileri olarak, 10 Ekim
2015 Ankara katliamında 100’ü aşkın yurttaşımızı kaybettiğimiz için, bugün sizin acı ve
sıkıntılarınızı çok iyi anladığımızı ve derinden hissettiğimizi, sizlerle tam dayanışma
içinde olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Charlie Hebdo katliamından sonra açıkladığınız üzere bu tür terörist saldırıların herhangi bir dinle ilişkilendirilmemesinin önemi bugün daha iyi anlaşılmalıdır.

w
w

w

Türkiye devletinin bundan böyle her türlü terör örgütü ve zihniyetiyle eskisinden
daha tutarlı ve kararlı bir şekilde mücadele etmesi için biz de burada gayretlerimizi sürdüreceğiz. Biz de sizin gibi Cumhuriyet ve laiklik ilkesine bağlı bir meslek örgütü olarak,
düşünce, ifade ve basın özgürlüğü için yürüttüğümüz çabaları sürdüreceğimizi belirtmek
isteriz.”
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26.11.2015

TGC ve TGS Can Dündar ile Erdem Gül’ün tutuklanma talebini protesto etti:

“Cumhuriyet Gazetesi halkı bilgilendirme görevini yapmıştır”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ortak bir açıklama yaparak MİT Tırları’yla ilgili yaptıkları haber nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edilmesini eleştirdi. Yapılan açıklamada “Söz konusu haberin yayınlanması gazetecinin halka karşı görevidir. Halkın haber alma hakkının teminatıdır. Gazetecinin görevi
devletin çıkarını korumak değildir. Devletin çıkarını koruyacak merciler bellidir. Herkes
kendi görevini yapmaktadır” denildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Cumhuriyet Gazetesi’nin MİT tırlarıyla ilgili yaptığı haber gerçek bir olayın halka
iletilmesidir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki,“gazeteci basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır.
Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine
karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir” maddesine uygundur. Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir.
Tüm bunların ışığında meslektaşlarımız Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilmesi başta TC Anayasası, 5187 Sayılı Basın Kanunu, Türk
Ceza Kanunu, Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi, Mevcut Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıdır.

w
w

w

Söz konusu haberin yayınlanması gazetecinin halka karşı görevidir. Kaldı ki, gazetecinin görevi devletin çıkarını korumak değildir. Devletin çıkarını koruyacak merciler Anayasamız tarafından belirlenmiştir. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve
uluslararası politika konularında ön yargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır.
Onu mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir. Herkes kendi
görevini yapmalıdır.
64. Hükümet reform hükümeti olarak kamuoyuna sunulmuştur. İktidara basın ve
düşünceyi ifade özgürlüğü üzerindeki engelleri kaldırıp, gazetecileri tutuklanmadan mesleklerini yapabilir hale getirecek reformlara başlamayı öneriyoruz.“
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31.12.2015

Gazeteciler için 2015 zorlu geçti

2015 de gazeteciler için dava, gözaltı, cezaevi ve işsizlik yılı oldu

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) hazırladığı Basın Raporlarına göre; 2015 yılında
ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü gerilemeye devam etti. Bu yıl gazetecilerin önündeki en büyük engel haklarında açılan davalar ve cezaevi tehdidi oldu. Basındaki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üç katına çıktı. 2015 yılında 500’e yakın gazeteci işsiz
kaldı. 70 gazeteci saldırıya uğradı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), her ay hazırladığı basın raporlarıyla Türkiye’deki
basın ve ifade özgürlüğüne mercek tutuyor. TGC’nin 1 Ocak–31 Aralık 2015 tarihleri arasında yayımlanan basın raporlarından yapılan derlemeye göre; ülkemizdeki “basın ve
ifade özgürlüğü” geriye gidişini sürdürdü.

2015 yılında yayın yasakları, haber sitelerinin kapatılması, yayın kuruluşlarına fiziki
ve sözlü saldırılar gündemden hiç düşmedi. Kimi zaman meydanlardan kimi zaman ise
sosyal medya üzerinden halkın haber alma hakkı için görev yapan gazeteciler hedef gösterildi. Özellikle toplumsal olaylarda gazeteciler hedef seçilerek fiziksel saldırıya uğradı.
Gazeteciler, işten atılmakla susturulmaya çalışıldı. Saatlerce süren gözaltılar yaşandı.
Haklarında açılan davalardan, soruşturmalardan dolayı birçok gazeteci zamanının büyük
bir çoğunluğunu adliyede geçirdi.

w

Tutuklamalar 2015 yılında da hız kesmedi. Şu anda 30 gazeteci cezaevinde. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yaşananlara sessiz kalmadı. Yıl boyunca yaptığı açıklamalarla, düzenlediği toplantılarla, izlediği gazeteci davalarıyla, hak ihlallerine karşı açtığı
davalarla gazetecileri savundu.

200’ÜN ÜZERİNDE HABER SİTESİ ENGELLENDİ

w
w

2015 yılında Türkiye’nin dört bir yanından sansür haberleri geldi. 200’ün üzerinde
haber sitesine erişim engellendi. 21 Ocak’’ta İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi, gazeteciler
Fatih Yağmur, Nazlı Ilıcak, Arzu Yıldız, Hanım Büşra Erdal dahil, 312 Twitter mesajına
erişim yasağı getirdi. 27 Şubat’ta Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği, Charlie Hebdo
haberlerinin yanı sıra bazı Wikipedia ve Facebook sayfaları ile aralarında Twitter hesaplarının da bulunduğu 49 internet sayfasına URL temelli erişim engeli getirdi. 3 Nisan’da
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, rehin Savcı Kiraz’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada
166 habere URL bazlı erişim engeli getirdi. Haberleri sansürlenen siteler arasında The
İndependent, The Mirror, The Post, Cumhuriyet, Radikal, Milliyet, Birgün, Sözcü, HaberSol, Taraf, Anadolunun Sesi de var. 30 Mayıs’ta İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Gazetesi’ne ait sitede çıkan MİT TIR’larına ilişkin habere erişim yasağı koydu.
Gazete haberi sitesinden çıkarmak zorunda kaldı. 12 Haziran’da TİB, Adana’daki MİT
TIR’larında yakalanan silahlarla ilgili Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan, “Jandarma var
dedi” başlıklı habere erişim yasağı getirdi.
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KANALLAR DİGİTAL PLATFORMDAN ÇIKARILDI
Aralarında Samanyolu TV, Bugün TV, Kanal Türk ve Yumurcak TV’nin de bulunduğu
kanallar, Tivibu, Digiturk, Turkcell TV’den sonra Kablo TV ve Teledünya platformlarından
çıkarıldı.

TOPLUMSAL OLAYLARA YAYIN YASAĞI GELDİ

g.
tr

• 2015 yılında gerçekleşen birçok olaya yayın yasağı getirildi. 14 Ocak’ta RTÜK Adana
5. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Adana'da MİT'e ait araçların durdurulması ve aranması olayıyla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

• 31 Mart’ta Başbakanlık, Çağlayan Adliyesi'nde Berkin Elvan soruşturmasını yürüten
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz' a yönelik saldırıya ilişkin haberlere geçici yayın
yasağı koydu.

.tg
c.
or

• 21 Temmuz’da Suruç Sulh Ceza Hakimliği, Suruç'taki terör saldırısına ilişkin görüntülerin yazılı ve görsel basında kullanılmasına yayın yasağı getirdi. Mahkeme, patlama
anının görüntülerine de internetten erişimin engellenmesine karar verdi.

• 4 Şubat’ta MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin olayda Adana 5. Sulh
Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu yayın yasağına ek olarak davanın görüldüğü Adana 7.
Ağır Ceza Mahkemesi’nden de yayın yasağı kararı çıktı.
• 14 Ekim’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim Ankara katliamıyla ilgili her
türlü habere yayın yasağı getirdi.

CENAZEDE BİLE AKREDİTASYON UYGULANDI

Akreditasyon, cenaze törenlerinden basın toplantılarına kadar hemen hemen her
yerde uygulandı. 25 olayda 17 medya organı akreditasyon ayrımcılığına uğradı. Akreditasyon uygulamalarının en dikkati çekenlerden bazıları şunlar oldu:

w
w

w

• 1 Nisan’da Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Eyüp Sultan Camisi’ndeki cenaze törenine; Hürriyet, Cumhuriyet, Bugün, Milat, Taraf, Sözcü, Ortadoğu, Yeniçağ, Birgün ve
Zaman gazeteleri ile CNN Türk, Bugün TV, Kanaltürk, İMC TV, Samanyolu TV, Cihan
Haber Ajansı ile Doğan Haber Ajansı muhabiri, foto muhabiri ve kameramanları alınmadı.
• 22 Nisan’da 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu izlemek için başvuran 13 medya
kuruluşuna onay verilmedi. TGC’nin ve diğer meslek örgütlerinin kınamalarının ardından
akreditasyon uygulamasından vazgeçildi.
• 10 Mayıs’ta Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Samanyolu TV, Kanaltürk TV ve
Bugün TV gibi medya kuruluşları TOBB Genel Kurulu’na alınmadı.
• 11 Mayıs’ta Danıştay’ın 147. Kuruluş yıldönümü törenlerini izlemeye gelen gazetecilere izin verilmedi. Törene sadece TRT ve AA alındı.
• 26 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Yüksekova'da katıldığı toplu açış törenini izlemek isteyen Doğan Haber Ajansı, Dicle Haber
Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Cihan Haber Ajansı’na akreditasyon verilmedi.
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• 23 Ekim’de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Fenerbahçe-Ajax maçına akredite olduğu halde 5 gazeteciyi almadı.

70 GAZETECİ FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRADI
Ocak–Aralık 2015 tarihleri arasında; 70 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. 30 gazetecinin tehdit edildiği haberlere konu oldu. 2 gazeteci öldürüldü.

g.
tr

17 Şubat’ta Kadıköy'de, arkadaşlarıyla kartopu oynarken camına kartopu isabet eden
bir esnaf tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan gazeteci Nuh Köklü’nün, yaşamını yitirmesi tüm dünyada tepkilere neden oldu. Nuh Köklü’nün fotoğrafı TGC Basın Müzesi’nin öldürülen gazeteciler galerisine asıldı.

.tg
c.
or

Basın kuruluşlarına yönelik saldırılar da önceki yıllarda olduğu gibi sürdü. 14 Ocak’ta
Charlie Hebdo'nun yayınlanan özel sayısından seçilen karikatürleri yayınlayan Cumhuriyet'in basıldığı matbaaya giderek dağıtımı engellendi. Ardından karikatürleri yayınladığı
için gazetenin önünde bir grup eylem yaptı.
Fox TV’nin Ankara Bürosu önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki canlı
yayın aracının camlarını taş ile kırdı.
Yıl içinde Sözcü, Halk Tv, Cumhuriyet ve DHA’nın internet siteleri saldırıya uğradı.
Star Medya Grubu'nun binasına bomba bırakıldı.

Eylül ayında Hürriyet Gazetesi iki kez taşlı sopalı saldırıya uğradı. Ankara’daki binası
da geçtiğimiz günlerde saldırıya maruz kaldı.
Sabah ve ATV Grubu ise sözlü ve taşlı saldırıya uğradı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) Kayapınar ilçesinde bulunan merkez bürosuna baskın
düzenlendi. 32 çalışan gözaltına alındı.
Yeni Asır Gazetesi’ne yumurtalı ve boyalı saldırıyı yapıldı.

w

Koza İpek Grubu'nun Ankara'da ve İstanbul'daki holding ve yayın grubu binalarına
kayyum atandı. 29 Ekim’de binaya girmek isteyen kayyumlarla çalışanlar arasında arbede yaşandı.

w
w

BASINDA İŞSİZLİK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

2015 yılında gazeteciler yine işsiz kaldı. Basın sektöründeki işsizlik Türkiye’deki işsizlik
ortalamasının üç katına çıktı. TUİK 7 bin gazetecinin işsiz olduğunu açıkladı. 2015 yılında
TGC raporlarına göre 500’e yakın gazeteci işsiz kaldı. Nisan ayında basın sektöründe
toplu işten çıkarma tavan yaptı. Kanal A’da 65, FOX’ta 75 çalışanla birlikte basın sektöründe 150’ye yakın kişinin işsiz kaldığı haberlere yansıdı.
Temmuz ayında; Yurt Gazetesi 1 gün yayınlanmadı ve birkaç hafta sonra ise Ankara
Bürosu’nun kapatıldığını duyurdu. Pek çok gazeteci işsiz kaldı. Ağustos ayında basın kuruluşlarından sürekli ‘ayrılık’ haberleri geldi.
Yurt Gazetesi’nden, Milliyet’ten, Hürriyet’ten konusunda uzman çok sayıda gazeteci,
yazar işinden oldu.
Zaman Gazetesi’nden de toplu işten çıkarma haberleri kamuoyuna yansıdı. Ekim–
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Kasım aylarında İpek Medya Grubu’na kayyum atanmasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir
bürolardan 200’e yakın kişinin işten çıkartıldığı belirtildi. Aralık ayının son günlerinde
ise TRT Türk’ten sayıları 80 olduğu belirtilen çalışan işten çıkartıldı.

GAZETECİLERE GÖZALTILAR SÜRDÜ

g.
tr

Aralık ayında Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji ekiyle İzmir Bürosu’nun kapanması nedeniyle 23 gazeteci işten çıkarıldı.
Ocak-Aralık 2015’te, aralarında 8’i uluslararası medyadan olmak üzere 100 gazeteci
ve medya çalışanı gözaltına alındı. Gazeteciler yine mahkeme koridorlarındaydı. Cumhuriyet, Evrensel, BirGün, Yurt, Sözcü, Aydınlık, Taraf, Zaman, Hürriyet, Bugün gazetelerine ve yazarlarına dava üstüne dava yağdı. Gazetecilere özellikle “Cumhurbaşkanına
hakaret”, “terör propagandası yapmak”, “gizliliği ihlal ve yargıyı etkilemeye teşebbüs”,
“kin ve düşmanlığa tahrik” ve “hakaret” ten davalar açıldı.

.tg
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or

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ KRİZİ YAŞANDI

Bu yıl özellikle Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik krize neden oldu. Basın
Kartı Komisyonu’na üye olan gazetecilik meslek örgütlerinin görüşü alınmadan
28.08.2015 tarihinde çıkarılan Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için dava açıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 14 Ekim 2015 tarihinde
açtığı davada yönetmeliğin davacıların görüşüne dahi başvurulmadan idarenin keyfi tutumuyla ve kamu yararından uzak bir biçimde hazırlandığı vurgulandı.

MECLİSTE BASINA KULİS SINIRLAMASI

2015’in son günlerinde Meclis’ten de sınırlama haberleri geldi. TBMM idare amirlerinin, Meclis’te uygulanacak yeni güvenlik önlemlerini belirlemek amacıyla 18 Aralık’ta
yaptığı toplantıda, 10 maddelik eylem planı hazırlandı, basına gece saat 20.00’den sonra
kulis sınırlaması getirildi. Karar henüz yürürlüğe girmedi.

w

TUTUKLU GAZETECİLER İÇİN ULUSLARARASI KAMPANYA BAŞLATILDI

w
w

Türkiye’de yaptıkları haberler nedeniyle gazetecilerin tutuklu yargılanması süreci
yine devam etti. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar
ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklandı. 2016 yılına 30 gazeteci cezaevinde girdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), aralarında Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can
Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün de yer aldığı tutuklu gazeteciler için bir toplantı düzenlendi.Toplantıya 20 gazetecilik meslek örgütü ve 15 ülkenin baş konsolosu
katıldı. Toplantıda cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılması için uluslararası
kamuoyuna bir çağrı yapıldı. İmza kampanyası başlatıldı. Basın özgürlüğünün önemine
vurgu yapıldı.

2016 YILINA 30 GAZETECİ CEZAEVİNDE GİRİYOR
1– Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi temsilcisi, Malatya E Tipi Cezaevi
2– Cengiz Doğan, Azadiya Welat Gazetesi Nusaybin muhabiri, Mardin E Tipi Cezaevi
3– Cüneyt Hacıoğlu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak muhabiri, Şırnak Cezaevi
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w
w

w
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4– Ensar Tunca, Azadiya Welat Gazetesi Iğdır muhabiri, Iğdır Kapalı Cezaevi
5– Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi
6– Erol Zavar, Odak Dergisi sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Şaír, Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi,
Ankara
7– Faysal Tunç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak muhabiri, Rize–Kalkandere L Tipi Cezaevi
8– Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi
9– Gültekin Avcı, Bugün Gazetesí Yazarı, Silivri Cezaevi
10– Hamit Duman (Dilbahar), Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum E Tipi Cezaevi
11– Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul
12– Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri Cezaevi
13– Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova eskí muhabiri, Antep H Tipi Cezaevi
14– Kenan Karavil, Radyo Dünya Yayın Yönetmeni, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi
15– Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri Cezaevi
16– Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 2 No'lu L Tipi Cezaevi
17– Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi
18– Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Tekírdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi
19– Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Tunceli Temsilcisi, Maraş–Elbistan E Tipi Cezaevi
20– Ömer Gül, Dicle Haber Ajansı Bursa muhabiri, Bursa E Tipi Cezaevi
21– Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazi İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi
22– Sevcan Atak, Özgür Halk Dergisi Editörü, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi
23– Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, Isparta E Tipi Cezaevi
24– Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı, Van Muhabiri, Erzurum Oltu T Tipi Cezaevi
25– Tahsin Sağaltacı, Yürüyüş Dergisi muhabiri, Metris Cezaevi İstanbul
26– Ufuk Erhan, Gelecek Gazetesi muhabiri, Maltepe Cezaevi İstanbul
27– Muhammed Resul, Více News yerel muhabiri, Adana Kürkçüler Cezaevi
28– Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi
29– Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi, Silivri Cezaevi
30-Beritan Canözer-JİNHA-Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi

2015 YILINDA 67 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, son 10 yılda görev sırasında
700'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü belirterek, gazetecilere karşı işlenen suçların
cezasız kalmamasını istedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2015 yılında tüm dünyada öldürülen gazeteci sayısını açıkladı. Rapora göre 2015’te 67 gazeteci öldürüldü.
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12.01.2016

TGC: "Terör insanlık suçudur kınıyoruz"

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Sultanahmet'te meydana gelen 10 kişinin ölümü
ve 15 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada,
"Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı vahşeti lanetliyor ve kınıyoruz" denildi.

.tg
c.
or

“Türkiye'de masum insanları hedef alan yine bir terör olayı gerçekleşmiştir. Sultanahmet'te meydana gelen olayda 10 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştır. Bir insanlık suçu
olan bu terör olayını kınıyoruz. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acısını tüm ulusumuzla birlikte yürekten paylaşıyoruz. Yaralananlara 'geçmiş olsun' diyoruz. Bu tür terör
olayları birliğimize ve dayanışmamıza zarar veremeyecektir. En kısa sürede olayın aydınlatılmasını, sorumlularının cezalandırılmasını bekliyoruz.”
25.01.2016

TGC, TGS, ÇGD, DİSK Basın- İş Şırnak Valisi’ne İMC Kameramanı Refik Tekin için
başvuruda bulundu

“Refik Tekin gazetecidir”

Şırnak Cizre’de olayları izlerken bacağından vurulan İMC TV Kameramanı Refik
Tekin’in hastanede tedavi gördüğü odanın kapısında polis beklemesi ve gözaltı kararı
çıkarılması üzerine dört meslek örgütü Şırnak Valisi Ali İhsan Su’ya yazılı başvuru yaptı.

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası
Genel Başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay ve
DİSK Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren imzasıyla gönderilen mektupta kameraman
Refik Tekin’in ödüllü bir gazeteci olduğu belirtilerek hakkındaki gözaltı kararının kaldırılması istendi. Yazılı başvuruda şu görüşler yer aldı:

w
w

“İMC TV Kameramanı Refik Tekin Cizre olaylarını izlerken bacağından vurulmuş ve
hastaneye kaldırılmıştır. Ağır bir ameliyat geçiren meslektaşımızın kapısında polis beklemektedir. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Refik Tekin ödüllü bir gazetecidir. Halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaparken vurulmuştur.
Gazetecilik görevini yaptığı için hakkında gözaltı kararı verilmesi, hastanede tedavi
gördüğü odanın kapısında polisin beklemesi Anayasa’ya ve Basın Kanunu’na aykırıdır.
Bütün bunları dikkate alarak bizler Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler
Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş Sendikası olarak meslektaşımızın
hastanedeki tedavisinin kapısında polis olmaksızın sürdürülmesini ve gözaltı kararının
kaldırılmasını önemle rica ederiz.”
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11.02.2016

TGC Yeni Şafak ve Yeni Akit'e yapılan saldırıyı kınadı
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim kurulu Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine
yapılan saldırıların basın özgürlüğünü engellemeye yönelik saldırılar olduğunu belirterek
faillerin en kısa sürede bulunmasını istedi.

.tg
c.
or

TGC'nin açıklamasında şu görüşler yer aldı "Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli
hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar
direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi
farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Tek tip insan, tek tip gazeteci ve tek tip haber
rejimi değildir. Bugün sabah 05.00 ve 05.30 saatlerinde Bayrampaşa'daki Yeni Şafak
Gazetesi ile Küçükçekmece'de bulunan Yeni Akit Gazetesi'ne molotoflu ve silahlı saldırı
düzenlemiştir. Yeni Şafak ve Yeni Akit Gazetesi çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını bekliyoruz."
18.02.2016

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu askeri personele
yönelik saldırıyı lanetledi

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer
aldı: "Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik terör
saldırısını lanetliyor, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acısını tüm ulusumuzla birlikte yürekten paylaşıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu vahşi terör saldırısının en kısa sürede aydınlatılmasını ve
sorumlularının cezalandırılmasını bekliyoruz."
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21.02.2016

TGC AA’nın üç muhabirinin PKK tarafından kaçırılmasını kınadı

.tg
c.
or

g.
tr

TGC AA’nın üç muhabirinin PKK tarafından kaçırılmasını kınadı Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu Anadolu Ajansının (AA) üç muhabirinin Mardin'in Nusaybin
ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada PKK'lılar tarafından kaçırılmasını ve 48 saat alıkonmalarını kınadı. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi “Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi için görevlendirilen Anadolu Ajansı muhabiri Rauf
Maltaş, foto muhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt Yenişehir Mahallesi’nde kaçırılmıştır. İ llçede PKK'dan izin almadan çekim yaptıkları gerekçesiyle fotoğraf
makineleri ve kameralarına da el konulan gazeteciler 48 saat sonra serbest bırakılmışlardır. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin
özellikle çatışma bölgelerinde PKK tarafından hedef seçilmesini can güvenliklerinin tehlikeye atılmasını ve çalışma özgürlüklerinin engellenmesini kınıyoruz. Gazeteciler kamuoyunun şeffaf bir biçimde oluşmasını sağlayarak halkın haber alma hakkına aracılık
eder. Gazeteci barıştan yana taraftır. Meslektaşlarımız Rauf Maltaş, Onur Çoban ve
Kenan Yeşilyurt ile Anadolu Ajansı yönetimiyle çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Olayın sorumlularının en kısa sürede bulunmasını bekliyoruz.”
22.02.2016

TGC Silopi’de 5 gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada Dicle Haber
Ajansı muhabiri beş gazetecinin Silopi’de gözaltına alınmasının “gazetecilere gözdağı”
anlamına geldiğine dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer
aldı:

w
w

“Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün akşam saatlerinde Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirleri Ahmet Kanbal ve Sabahattin Koyuncu, Pel Prodüksiyon çalışanları Eylem Baykuş
ve Servet Yigen, JINHA muhabiri Handan Tufan gözaltına alınmışlardır. Meslektaşlarımız
daha sonra serbest bırakılmışlardır. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz.
Gazetecilere gözaltı halkın haber alma hakkının engellenmesinin bir yöntemi ve gözdağıdır.
Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı
olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Gazeteciyi mesleğin temel ilkeleri
ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.
Bu olay nedeniyle bir kez daha valileri ve emniyet müdürlerini gazetecilik mesleğini
sürekli terörle ilişkilendirme ve gazetecileri gözaltına alarak halkın haber alma hakkını
engelleme alışkanlığından vazgeçmeye davet ediyoruz.”
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26.02.2016

TGC Dündar ve Gül'ün tahliyesiyle ilgili açıklama yaptı

g.
tr

"Anayasa Mahkemesi gazeteciler üzerindeki ağır baskıyı
kaldırmaya dönük bir karar vermiştir"
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Can Dündar ve
Erdem Gül'ün tahliyelerini sağlayan Anayasa Mahkemesi kararının Türkiye'de demokrasinin güçlenmesine de katkı sağlayacağını belirtti. TGC Yönetim Kurulu'nun açıklamasında şu görüşler yer aldı

.tg
c.
or

"Anayasa Mahkemesi meslektaşlarımız Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmalarına neden olan haberin casusluk değil gazetecilik faaliyeti olduğuna karar vermiştir.
Haber bu tarafıyla tarihi bir karardır.

Anayasa Mahkemesi Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından kararını
verirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kriterlerini uygulamıştır. Karar cezaevindeki
tutuklu ve hükümlü 30 meslektaşımız açısından da bir umuttur. Türkiye'de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü üzerinde son 10 yıldır ağır bir biçimde süren olağanüstü halin
kaldırılmasına dönük bir adımdır. Yargının baskıyla iktidar aygıtı olarak kullanılmadan
görevini yaptığı zaman toplumsal vicdanı da rahatlatacağının örneğidir.

w
w

w

Anayasa Mahkemesi kararının siyasetçilere gazetecilik faaliyetinin halkın haber alma
hakkı için yapılan bir meslek olduğunu, casusluk ya da terörizmle ilişkilendirilemeyeceğini
kalıcı bir biçimde hatırlatmasını diliyoruz."
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04.03.2016

TGC: Kayyum atama sistemi medyayı susturmanın yeni aracı oldu
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Zaman Gazetesi’ne de kayyum atanmasını medyaya yeni bir sansür yöntemi olarak değerlendirdi. TGC
Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı: “İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Zaman Gazetesi’ne kayyum atanmasına karar verdi. Gözaltılar, tutuklamalar, internet erişiminin engellenmesi ve ağır
para cezalarıyla basını susturan zihniyet, şimdi de kayyumlar eliyle gazete ve televizyonların içini boşaltıp yok ediyor. Basın sektöründe işsiz gazetecilerin sayısı da her gün
biraz daha artıyor. Halkın haber almadaki çeşitlilik kanalları hızla tüketiliyor. Hatırlanacağı üzere İpek Medya Grubu’na atanan kayyumlar kısa sürede basın şirketlerinin tümünün kapısına kilit vurdu. Aynı akıbetin Zaman Gazetesi için de söz konusu olmayacağını
umuyoruz. İktidara, görüşlerini benimsemediği medya kuruluşlarına müdahale ederken,
binlerce basın emekçisinin işsiz kalmasına neden olduğunu da bir kez daha hatırlatmak
istiyoruz.”

10.03.2016

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazeteci Merdan Yanardağ’ın
duruşmasını izledi

w
w

w

ABC Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, dün hakim karşısındaydı.
Yanardağ’ın 'Erdoğan'ın kanlı planı' ve 'CHP kanlı planın farkında değil' başlıklı yazıları
nedeniyle açılan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasının ilk duruşması, İstanbul Adalet
Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesinde görüldü. Duruşmayı;
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Genel Saymanı Gülseren
Ergezer Güver, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç’ün de aralarında
bulunduğu çok sayıda gazeteci izledi.

TGC GENEL SEKRETERİ SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİLİK SİYASETÇİLERİ MEMNUN ETME İŞİ DEĞİL

Duruşmayı değerlendiren TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, şunları söyledi:

“Gazetecilik mesleği, siyasetçilerin açtığı hakaret davaları nedeniyle yapılamaz hale
geldi. Halkın haber alma hakkı, gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazeteciler,
köşe yazıları, hazırladıkları haberler nedeniyle siyasetçiler tarafından ‘hakaret’ kapsamına
alınıyor. Gazeteciler açılan davalar nedeniyle hemen hemen her gün mahkeme salonlarına gidiyor. AİHM kararları, evrensel hukuk normları; toplumu sarsan şok edici haberlerde bile gazetecilik faaliyetlerinin engellenmemesi için birçok karar vermiştir.
Türkiye’deki siyasetçilere, gazeteciliğin siyasetçileri memnun etme olmadığını, halkı bilgilendirme, gerçekleri anlatma olduğunu hatırlatmak isteriz.”
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MUHALİF BİR GAZETECİ OLDUĞUMU HERKES BİLİYOR
Merdan Yanardağ, savunmasında şunları dile getirdi:
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“Ben bir gazeteciyim. Habercilik faaliyeti içerisinde analiz niteliğinde görüşlerimi
yazdım. Ayrıca Ankara’da güvenilir bulduğum kaynaklardan edindiğim bilgileri kendi
gözlemlerimle bir analiz niteliğinde haber olarak bildirdim. Amacım kamuoyunu bilgilendirmek ve iktidarı da uyarmaktı. Burada bir yorum söz konusudur. Kaldı ki yazıda söylenmiş olan birçok şey de gerçekleşmiştir. 7 Haziran seçimleri iptal edilmiştir. Yüzde 4
civarında bir oy kayması yaşanmıştır. Fiilen silahlar susmuşken seçimden hemen sonra
Güneydoğu bölgesinde bir çatışma ortamı olmuştur. Suruç patlaması ardından Ankara
ve İstanbul’da olan patlamalar ülkeyi bir kaos ortamında sürüklemektedir. Bunlar yorum
olarak verilmiştir. Bu öngörüler gerçekleşmiştir. 30 yıllık gazeteciyim. Çok sayıda kitabım
mevcuttur. Benim muhalif bir gazeteci olduğum zaten bilinmektedir. Bu çerçevede görüşlerimi bildirdim. Hakaret kastı mevcut değildir. Yazılarım içerisinde yorum ve analiz
vardır. Kullanılan “Kanlı Kaos Planı’ sözleri aslında bir terminolojidir. Bu nedenle kullanılmıştır. Ki bir sonraki nüshada kullanılan ibareler ile sadece iktidar değil muhalefet
partisinin de eleştirildiği görülecektir. Sonuçta hakaret suçunu işlemediğimi düşünüyorum.”

DURUŞMA 14 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Mahkemede, CMK 207. ve 216. maddeler uyarınca sanık müdafilerine ek delilleri ve
yazılı beyanları için süre verilmesine karar verildi. Duruşma 14 Haziran’a ertelendi.

14.03.2016

w

“Ankara'daki terör saldırısını lanetliyoruz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler
yer aldı:

w
w

"Ankara'da masum yurttaşlara yönelik terör saldırısını lanetliyor, ölen yurttaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Saldırıda yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın acısını
ulusumuzla birlikte yürekten paylaşıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Terör saldırısının en kısa sürede aydınlatılmasını ve sorumlularının cezalandırılmasını
bekliyoruz. Savaşın değil, barışın egemen olduğu günlere kavuşmayı umut ediyoruz.”
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15.03.2016

TGC ve TGS: “Özgür Gündem çalışanlarının basın kartı iptali hak gasbıdır”

g.
tr

“Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün, Özgür Gündem
Gazetesi çalışanlarının sarı basın kartlarını iptal etmesi kazanılmış bir hakkın gaspı anlamına gelmektedir. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün bu
kararı keyfi bir karardır.

Sarı basın kartı almak için aylarca bekleyen gazetecilerin bu kartı aldıktan sonra çalıştıkları gazetelerin yayın çizgisi beğenilmediği için kartların geri istenmesi bundan sonra
bu uygulamanın daha yaygın olacağının da habercisi gibidir.
28.08.2015 tarihinde çıkarılan Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için, TGC ve TGS
14 Ekim 2015 tarihinde Danıştay’da dava açmıştır.

.tg
c.
or

Danıştay’da açılan davada; yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olduğu, Anayasa başta olmak üzere kanunlara aykırı olduğu belirtilmiştir.

Türkiye’nin en çok sarı basın kartı üyesine sahip TGC ve TGS’den görüş almadan çıkarılan yönetmelik tamamen siyasi bir gerekçeyle değiştirilmiştir. Bu yönetmelikle Basın
Kartları Komisyonu’nun yapısı idarenin keyfine oluşturulmuştur. Dava süreci devam etmektedir.
Bağımsızlığını yitirmiş komisyon yapısı ile gerçek bir çok gazetecinin sarı basın kartını
vermeyen Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, bu kararı ile bundan sonra muhalif bütün gazetecilerin sarı basın kartlarını almanın yolunu açmıştır.

w
w

w

Bu hukuk dışı uygulamayı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bir an once bu hukuksuzluğa son verilmeli, Özgür Gündem gazetesi çalışanlarının sarı basın kartı hakları iade edilmelidir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bütün gazetecileri
bu gasp girişimine karşı tepki göstermeye çağırıyoruz.”

17.03.2016

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
Hakkari Valiliğine başvuruda bulundu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Hakkari Valisi Yakup Canbolat’
a gönderdiği yazıda Hakkari ve Yüksekova’da görev yapan gazetecilerin bölgedeki çatışma ortamından etkilenmemeleri ve halkı aydınlatma görevini yerine getirirken can
ve çalışma güvenliklerinin sağlanmasını ve çalışma olanaklarının kolaylaştırılmasını istedi.

467

w
w
w
g.
tr

.tg
c.
or

.tg
c.
or

g.
tr

BOLUM BASLARI 4/10/16 7:55 PM Page 3

w
w

w

YENİ ÜYELERİMİZ
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YENİ ÜYELERİMİZ ve SÜREKLİ BASIN KARTI ALANLAR

YENİ ÜYELERİMİZ

(01.02.2013 –15.03.2016)

w
w

w

Akif Arslan, Orhan Fırat, Fatma Canan Toprakkaya, Mehmet Nizar Aslan, Kurtuluş Atasoy, Cafer Şanal, Halit Ziya Bayar, Fatih Ulaş, Ahmet Hayati Özcan, Ertan Ömeroğlu,
Soner Demirbaş, Murat Yancı, Alim Can Bekin, Niyazi Dölek, Necati Var, Berrin Kara,
Mehmet Çelikyay, Sibel Çapraz, Abdulhamit Hasbay, Ali Rıza Erkan, Seyid Kılıç, İsmail
Pehlivan, Adil Saçan, Zeki Hızdıl, Özlem Coşar, Emre Soncan, Ahmet Fazlıoğlu, Gökhan
Taygan, Mete Yiğit, Yücel Sarı, Yasin Güldüren, Nursel Dilek Manavbaşı, Lütfiye Dilek
İzgi, Şaban Yılmaz, Kamile Akgül, Özcan Altıntaş, Sebahattin Kahraman, Esennur Sirer,
Yusuf Kanlı, Serdar Çetin, İdris Gürsoy, Melek Elitok Tuncay, Fügen Aktar, Kemal Yüksel
Gülay Özek, Ercan Demir (II), Hatice Demircan, Süleyman Bektaş, Mustafa Doğan, Barış
Keskin, Yüksel Altıntaş, Güray Ervin, Halim Ermiş, Uğur Baştuğ, Didem Ilgın Tutal Güngör, Gökay Aygün, İlkan Toprak, Mesut Şenol, Ümüt Nasip Kargılı, Esra Gülsen Ömeroğlu, Fazıl Tatar, Jülide Yavan, Hale Yaylalı, Melike Ümran İnandı, Suat Gezgin, Serkan
Ocak, Ercüment Alhan, Erol Dolu, Recep Genel, Anıl Demirgüç, Lerzan Özder, Ercan Süt,
Şengül Karadağ Bayhan, İskender Bayhan, Hicabi Demirci, Evren Ünal, Hüseyin Narçin,
Neptün Bülent Eken, Sinan Şerif Yaka, Güray Tekin Öz, Mehmet Hakan Kunuk, Şafak
Bozkurt, Mehtap Özcan Ertürk, Bensu Efe, Ergün Güven, Can Gürkan, Nazif Özcan,
Hakan Özbek, Hakan Dede, Eda Özçetin, Okan Cangül, Zikrullah Karabulut, Mehmet
Emrah Bozkuş, Azade Öner, Mehmet Naci Öner, Bekir Livgöçmen, Fatih Eskalen, Abdullah Türksoy, Emine Akboyun, Köksal Bozkurt, Nilgün Kadriye Kaya, Mehmet Selim Türsen, Hamit Eteevrans, Emin Varol, Fatma Aksu, Abdullah Köse, Ali Osman Ata, Sinan
Bilgili, Ferdi Aktaş, Abdurrahman Şen, Hasan Murat Erşan, Timur Tarlığ, Gökhan Danacı,
Özkan Arslan, Fikri Cinokur, Gökhan Durmuş, Rıza Gereniz, Dilhun Gençdal, Erhan Tek471
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ten, Özgür Altuncu, Emre Karataş, Sibel Çankırlı, Uğur Güç, Pervin Metin Candan, Hüseyin Bengüç Özerdem, Sadık Canyurt, Can Hasasu, Mehtap Özgül, Uğur Çolak, Fazile
Helin Şahin, Zeki Mesut Özel, Ahmet Bahadır Yenihan, Murat Akbaş, Saniye Acar, İbrahim Büyükeken, Kadir Gökhan Tunçel, Serkan Yaman, İsmail Saymaz, Jale Özgentürk
Altunay, Kemal Gümüş, Serkan Billor, Saadet Özcan, Esra Kırali Bahadır, Gökçen Göksal,
Didem Yılmaz, Alev Çağlayan, Burak Tekin, Şükran Özçakmak, Ümit Aslanbay, Osman
Görükoğlu, Yüksel Eker, Ali Kenan Sertalp, Cahit Yiğit, Namık Kemal Kalaycı, Cansel
Poyraz, Gülay Fırat, Seyfi Uzunkök, Caner Emre Kınacı, Tarık Toros, Neyfel Salman, Tülay
Yılmaz, Mehmet Saffet Yiğit, Elif Nur Güder, Murat Teker, Emine Belma Güner Dolu,
Selman Görükoğlu, Ayşe Çakar, Sefer Levent, Süleyman Perol, Arzu Çalışkan, Hakan
Cerrahoğlu, İbrahim Başçı, Tuğba Sayın Aydın, Mustafa Mehdi Vural, Mustafa Erdemol,
Mehmet Nail Duran, Havva Avcı, Halid Abay, Ezgi Cankurtaran, Aynuray Çevik, Ahu Seçil
Korun, Ahmet Aygün Özipek, Yasemin Taşkın, Faruk Eren, Ertuğrul Büyükce, İsmail Türkmen, Önder Elaldı, R.Acar Şölen, Damla Soybaş, Fatma Selma Karabaş Aydın, Mustafa
Sürmeli, Emre Tilev, Seçkin Demir, Ayşe Nur Alkaya, Vatan Öz, Sedat Sami Akyıldız,
Şenol Baştakar, Mehmet Nur Altunışık, Sedat Yılmaz, Nedim Arslan, Mehmet Reşat
Yiğiz, Barış Arslan, Abdurrahman Erin, Münevver Çakırtaş, Süleyman Kaya, Varol Nalbant, Latif Uyan, Mustafa Suphi Birpınar, Adnan Öksüz, Akın Depecik, Çağatay Kenarlı,
Elif Karahan Toker, Fevzi Yazıcı, Gönül Gezbul, Gülseli Kenarlı, İhsan Kılıç, Kayhan İnceoğlu, Kemal Çağlayan, Kerem Çalışkan, Mehmet Şimşek, Peyami Tek, Remziye Köse Özelçi, Şemsi Açıkgöz, Şükran Pakkan Tosun, Niyazi Özdemir, Ahmet Abakay, Murat
Karabacak, Engin Tiryaki, Aslı Tuğçe Yenigün, İsmail Polat, Mustafa Yağmurlu, Muhammed Ali Çayırcık, Özgül Ören, Suat Karabıyık, Erdinç Akkoyun, Sefa Karahasan, Çağdaş
Ulaş, Halil Eser, Recep Erçin, Deniz Derin, Ali Rıdvan Bülbül, Turgay Oğuz, Yaşar Mehmet
Akif Ertan, Serkan Akkoç, Ömer Güzel, İsmet Yazıcı, Sevim Dabağ, Hakkı Alakavukoğlu,
Seda Kaya Güler, Ahmet Uğur Vardan, Muzaffer Yüksel Kaya, Kadri Gürsel, Mehmet
Ragıp Duran, Ekrem Dumanlı, Akdağ Saydut, Nuray Er, Eray Erollu, Göksel Gürsoy, Tülay
Sükün, Murat Özdemir, Mehmet Kahraman Akseki, Serhat Burak Kuru, Miraç Zeynep
Özkartal Taner, Belma Akçura, Seyfali Güzel, Ahu Özyurt, Yaşar Özürküt, Arife Kalender,
Mustafa Güzel, Cem Elçin, Esin Duygu Yılmaz, Serhan Taygun Ertan, Salih Aydın, İdriz
Çokal, Namika Yeşim Akdoğan, Onur Özel, Feyat Erdemir, Bora Enes, Mehmet Gündüz,
Seval Koç, Osman Adil Demircioğlu, Aram Kuran, Bahri Çolpan, Hakan Çelenk, Hasan
Kaan Yomralıoğlu, Hasan Yüksel Hançerli, Levent Kulu, Mehmet Ali Ergün, Necmi Işıksal,
Recep Yüzüak, Sebati Karakurt, Sinan Köse, Erdal Erkasap, Muzaffer Duru, Mustafa Deniz,
Lütfiye Pekcan Ayaz, Tuncer Tunçer, Dündar Taşer Kale, Metin Celal Zeynioğlu, Ertuğrul
Karslıoğlu, Mustafa Kuleli, Yakup Sağlam, Nazan Öçalır, Alibaz Yalçıner, Ali Cansev, İlhan
Kocapınar, Murat Güldere, Ramazan Eğri, Günseli Ocakoğlu, Funda Demirci, Nurettin
Kolaylı, Altan Cankut, Yusuf Volkan Okay, Olgay Orçun Korkut, Mukaddes Orçun, Tuncer Bahçivan, Arif Karataş, Hasan Yılmaz, Halil Özcan, Umut Tezerer, Selvi Arı, Serdar
Bal, Barış İnce, Sevinç Baloğlu, Vural Nasuhbeyoğlu, Gözde Tüzer Korkmaz, Sayime Toktaş, Esin Balıbek, Ayhan Dursun, Sebla Didem Korday, Sibel Topaktaş Köklü, Aslıhan
Öymen, Buket Berkok, Ayla Türksoy, Handan Ceren Öner Bayar, Emin Demir, Teoman
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Özer, Veysel Karani Gümüşdereli, Yaşar Yazıcı, Mustafa Akbaş, Eser Gedik, İlban Karamüftüoğlu, Ahmet Külsoy, Nadide Neşe Yurdakul, Behzat Taş, Muhsin Pilgir, Özgür
Deniz Kaya, Tan Oral, Çağrı Sarı, Metin Yıkar, Mustafa Kurtaran, Murat Turan, Şahin
Tekgündüz, Ragıp Zarakolu, Dilek Topçu, Erol Tayhan, Aslı Ulusoy Pannutı, İbrahim Varlı,
Berkant Gültekin, Mahmut Said Filizer, Yeşim Pütgül, Hakan Koçer, Uğur Soysal, Hüsniye
Karakoyun, Yüksen Mustafa, İbrahim Türkmen, Ali Can Seven, Hikmet Karakuş, Senim
Hande Karakuş, Özgür Yusuf Cevahir, Levent Bulut, Mustafa Gülener, Gülden Aydın,
Atilla Şahin, İsmail Ateş, Hacer Rengin Uz, İbrahim Doğan, Şahin Şahin, Sibel Berber,
Çağlar Avcı, Soner Dabağ, Önder Deligöz, Rıza Sezgin, Bilal Şahin, Halil İbrahim Yılmaz,
Hüseyin Aydın, İbrahim Halil Aktürk, Güngör Ergün, Duygu Satıcı, Selçuk Altun, Sidret
Hazal Ocak, Mahir Etyemez, Lütfi Aykurt, Neşe Karatay Sarısoy, Ersin Şiyhan, Hasan
Arslan, Orkun Ün, Meltem Görsus, Abdulhamit Elbez .
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2013 SÜREKLİ BASIN KARTI ALANLAR
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Adil Seymen Altınyeleklioğlu, Abdurrahman Antakyalı, Adem Kalaç, Ahmet Bıyıklı,
Ahmet Demiröz, Ahmet Hayati Özcan, Ahmet Tipi, Ahmet Veysel Baban, Akif Arslan,
Ali Bilge, Ali Gölpınar, Asım Aslan, Atilla Dişbudak, Avni Başoğlu, Ayhan Ok, Ayşe Yeşim
Kopan, Azmi İlhami Koçak, Betül Özenç, Birol Çallıoğlu, Bülent Berkman, Celil Çakır,
Cengiz Üç, Çetin Solak, Çetin Yılmaz, Demirhan Hararlı, Dürdane Kırçuval, Emin Haldun
Tekinalp, Erdinç Tunç, Erdoğan Varol, Erdoğan Yılmaz, Erhan, Songür, Erkan Dursun Zing,
Erol Uyanık, Ertuğrul Mavioğlu, Fahri Sarrafoğlu, Ferai Tınç, Figen Yanık, Fikret Terzi,
Fuat Akdağ, Giray Duda, Gökhan Türe, Gülnaz Kantaş, Gürcan Bilgiç, Halit Ziya Demirtaş,
Haluk Asar, Haluk Koç, Hüdavendigar Onur, Hüseyin Ferruh Işık, İbrahim Ekinci, İbrahim
Günel, İsmail Altunsoy, Kadri Uğur, Kubilay Çelik, Kurtuluş Atasoy, Levent Donduran,
Lütfü Doğan Tılıç, Mehmet Ali Esirgenç, Mehmet Faraç, Meriç Emre Akiz, Murat Ekşi,
Murat Sabuncu, Mustafa Kemal Çolak, Mustafa Noyan, Mustafa Pamuk, Mustafa Sürmeli, Mürşit Arslan, Necmi Hastürk, Nesime Ergönen, Nesimi Karikutal, Nihan Koçak,
Numan Erdemli, Nuray Özger, Nurten Erk Tosuner, Oğuz Topaçoğlu, Orhan Yaşar,
Orhan Zeki Ak, Özcan Karaçam, Özlem Dikeçligil, Rahim Er, Remzi Kaçmaz, Resul İzmirli,
Sadi Tekin, Safa Köktener, Selahattin Ertaş, Selcan Hacaoğlu, Selim Uysal, Semra Çağlayan, Serhan Yedig, Sezay Özbal, Soner Yalçın, Şuule Yılmaz, Talip Balcan, Tamer Bolu,
Tamer Coşkun, Tayfun, Omay, Tevfik Rüzgar, Tunç Kayacı, Ufuk Aktuğ, Üstün Özler,
Vedat Yenerer, Yavuz Ertürk, Yunus Saraç, Yüksel Mutlu.
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2014 SÜREKLİ BASIN KARTI ALANLAR

w
w

w

Abdulkadir Subaşı, Ahmet Kaplan, Akın Bodur, Ali İhsan Gülcü, Ali Kazım Özlüer, Ali
Oktay, Asil Alptekin, Aydın Türker, Aydın Yurdakul, Ayfer Arslan, Ayşe Banu Kurt, Azize
Şenbülbül, Bekir Şahin, Bekir Terzioğlu, Bilal Öğütçü, Bülend Karpat, Bülent Ovacık, Bülent Tuncay, Bülent Türken, Bülent Vezir, Celal Bozkuş, Cem Öksüz, Cemal Azmi Kalyoncu, Cemil Baskın, Cemil Kartal, Cumhur Çatkaya, Çetin Özcan, Demet Haselçin,
Deniz Erdem, Didem Vardar, Doğrul Özkoray, Emin Akdağ, Emin Cem Etabek, Engin
Başçı, Enver Topaloğlu, Ercan Arıkan, Ercan Arslan, Ercan Demir, Erdal Çelebi, Erdal İnce,
Erdoğan Durna, Ergun Turgut, Ergün Güven, Erhan Doğan, Erol Işık, Ersel Peker, Esin
Özlem Yılmaz, Esin Sungur, Eyüp Sabri Karasakal, Faruk Erdem, Fatma Aksu, Fatma Batukan Belge, Fatma Metin Günaydın, Feride Turan, Filiz Güler Gülbek, Fuat Kozluklu,
Fulya Erdem, Funda Kılıçerli Kulaksız, Genco Şevket Sabancı, Gökay Aygün, Gül Selçuk,
Gülay Fırat, Hacı Kılıç, Hakan Akarsu, Hakan Bülent Yardımcı, Hakan Güldağ, Hakan
Kahraman, Halid Sertel Kavaklıoğlu, Halil Demir, Halil Yurttaş Tümer, Halit Ziya Bayar,
Handan Demiralp, Hasan Ali Atasoy, Hasan Balaban, Hasan Hüseyin Can, Hasan Tan,
Hasan Taşkın, Hürol Bilal, Hüseyin Ağırseven, Hüseyin Akarçeşme, Hüseyin Sarıkoç, Hüseyin Sümer, İhsan Yılmaz, İlhan Kandaz, İlhan Uzundurukan, İsmail Er, İsmail Öztat, Jale
Özgentürk Altunay, Kaan Yakuphanoğullarından, Kamil Yılmaz, Kartal Yiğit, Kemal
Deniz, Kemal Sayın, Kerem İşkan, Köksel Bozkurt, Latife Ülkü Baran, Lütfiye Dilek İzgi,
Mazhar Arslanoğlu, Medine Taşdelen Yıldırım, Mehmet Akif Aldoğan, Mehmet Ali Kantarcı, Mehmet Ali Solak, Mehmet Emin Avcı, Mehmet Emin Saraç, Mehmet Ercan Meriç,
Mehmet Mustafa Haliloğlu, Mehmet Sakin (Çılgın), Mehmet Yüksel Özbek, Melek Tuncay Elitok, Melih Gümüşbıçak, Mesude Erşan, Mesut Dengibilgin, Muhammet Murat
İğrek, Muhammet Özcan, Muhammet Selami Albay, Murat Ağca, Murat Aydın, Murat
Büyükçelebi, Murat Düzyol, Mustafa Dolu, Mustafa Özdabak, Mustafa Öztoprak, Nagehan Parlakoğlu Aşıcı, Nail Duran, Nebahat Koç, Necla Dalan Yumuk, Neşat Ergül, Nevzat Onaran, Nuran Çakmakçı Sulu, Nuray Başaran, Oktay Uçar, Orhan Zeki Ak, Özcan
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Aladağ, Pervin Kaplan, Recai Kömür, Remzi Ketenci, Reşat Şüphesiz, Rıdvan Akar, Rukiye
Sevda Boduroğlu, Ruşen Çakır, Sabit Yürürdurmaz, Sabri Gültekin, Sadi Özdemir, Salih
Küçük, Sarp Evliyagil, Sefa Özkaya, Selçuk Eken, Sema Erdemli, Semiha Yüksek Karayavuz, Semra Kardeşoğlu, Serdar Sevim, Sevilay Nihal İşcen, Seyit Ahmet Gürdağ, Sinan
Şerif Yaka, Süha Uner, Süleyman Tıraş, Şaban Arslan, Şaban Kalafat, Şaban Petek, Şaban
Yılmaz, Şafak Bozkurt, Şener Kılıç, Şerafettin Yılmaz, Şeref Özgencil, Şirin Kabakçı, Tandoğan Aka, Taner Kara, Tayfur Murat Eğilmez, Tevfik Öber, Tufan Nesin Güzelgün, Tuncay Altun, Tuncay Özkan, Tuncer Çetinkaya, Turgay Keser, Turgay Noyan, Turgut
Özdemir, Turgut Özen, Uğur Güçlü Akay, Uğur Mehmet Özdemir, Üner Önder, Veli
Erdal Sarıboğa, Veli Uçuk, Volkan Karsan, Yalçın Bel, Yasemin Arpa, Yasemin Eminli,
Yavuz Ertürk, Yunus Emre Yıldırım, Yücel Sarı, Yüksel Eker, Zafer Dinçer, Zeki Gümüş,
Zeynel Abidin Elçioğlu.

w
w

w

2015 SÜREKLİ BASIN KARTI ALANLAR

Ahmet Serhat Ulueren, Ardıç Aytalar, Ayla Dündar, Bahattin Demir, Can Uyguç, Coşkun
Türk, Coşkun Yücedağ, Engin Çağlar, Fatma Duru, Gökhan Gültekin Karakaş, Güntay
Şimşek, Hatice Yılmaz, Hayri Beşer, Hikmet İnce, İsmail Ballı, Mahmut Arslan, Mehmet
Gürdil, Muhlis Polat, Mustafa Albayrak, Mustafa Anıklı, Mustafa Bakacak, Mustafa Güvenç, Necdet Açan, Oktay Çilesiz, Özkan Eminoğlu, Rıza Özel, Salim Yavaşoğlu, Sedat
Sami Akyıldız, Semiha Öztürk, Sultan Uçar Çokan, Süleyman Sefer Cihan, Süleyman
Vehbi Karakulluk, Şenol Baştakar, Zübeyde Balcı
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BASIN MÜZESİ
BİZİM GAZETE
TGC, GÖP DÖNEM BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER

w
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BASIN MÜZESİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2013 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler

I- MÜZE KATI:
A. Bağışlar

1- 25.01.2013 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu aldığı kararla, Ahmet
Kabaklı, Peyami Safa ve Tarık Buğra’nın yağlıboya portresini Ressam Ebülfez Fereçoğlu’na
yaptırarak Basın Müzesi’ne bağışladı.

w

2- Haydar Benzer’e ait 1 adet Adel (34TP0727) marka antika daktiloyu Av. Songül
Usta Basın Müzesi’ne bağışladı. (Mayıs 2013)

w
w

3- Ayşegül Dora tarafından bağışlanan 942 parçadan oluşan Dünya Bebek ve Biblo
Koleksiyonu. 6 adet daktilo, 1 adet araç telefonu. Koleksiyonun sergilendiği camlı dolabı
İstanbul Ticaret Odası bağışladı. (Haziran 2013)

B. Etkinlikler

1- 28.05.2013 - TGC Basın Müzesi hizmete girişinin 25. Yılını törenle kutladı.

2- 01.07.2013 - IPS İletişim Vakfı – “Okuldan Haber Odasına” Basın Müzesi Ziyareti
– TGC Başkanı Turgay Olcayto saat11:00 – 12:00 arası öğrencilere ders verdi.
3- 05.07.2013 - Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü – Gazetecilik Mesleğine Başlangıç Eğitimi Sertifika Töreni yapıldı.
4- 29.07.2013 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) – Konrad Adaneur Stiftung
(KAS)” Gazetecilik ve Nefret Söylemi” konulu panel düzenledi.
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5- 27.08.2013 – TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 1. sinde, Gazeteci Şakir
Süter vefatının 6. yılında andı.
6- 24.09.2013 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) – Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) “Medya – Polis İlişkisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantı düzenledi.

g.
tr

7- 04.10.2013 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 2.sinde, gazeteci, yazar,
tarihçi Niyazi Ahmet Banoğlu’nu vefatının 21. yılında andı.
8- 25.10.2013 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 3. sünde, karikatürist
Semih Balcıoğlu’nu ölümünün 7. yılında andı.

.tg
c.
or

9- 21.11.2013 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 4. sünde, şair, yazar Faruk
Nafiz Çamlıbel’i andı.

10- 07.12.2013 – TGC Akademi Karikatür Atölyesi “Karikatür Ustaları ile Söyleşiler… Haydi Karikatür Çizelim!” başlığı altında atölye düzenledi.
11- 19.12.2013 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 5. sinde, Doğan Nadi’yi
andı.

TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal ve kültür etkinlerinden biri olan “Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri” 2013 yılının ocak, şubat, mart aylarında her ayın ikinci cumartesi günleri; kasım, aralık aylarında ise her ayın üçüncü cumartesi günleri saat 13:00
-15:30 arasında Basın Müzesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir yönetiminde gerçekleştirildi. Programın birinci bölümünde, ölüm yıldönümleri o aya rastlayan
gazeteci, yazar, şair, müzisyenler anıldı. Onların geride bıraktıkları eserlerinden söz
edildi. Anekdotlar paylaşıldı. İkinci bölümde ise, sosyal ve takvimsel aktüaliteye uygun
konuda sohbetler edildi. Üyelerimiz ve konuk sanatçılar tarafından ele alınan konuya
ilişkin şiirler, şarkılar, türküler okundu.

w
w

12 Ocak 2013: “Şiirimizde ve Musikimizde Kar”
09 Şubat 2013: “Şiirimizde ve Musikimizde Sevgili, Sevgi, Aşk ve Hoşgörü”

09 Mart 2013: “Yadımıza Düşen” Gazeteci, Yazar, Şair Ve Müzisyenler – Şiirimizde ve
Musikimizde Kadın”
16 Kasım 2013: “Bir Şiir – Bir Sanat” ve “Şiire Vücut Veren Efsane Aşklar”
21 Aralık 2013: “Efsane Aşklar”

Matbuat Dünyasından Sanatkâr Çehreler Toplantıları
ESKADER ve Basın İlan Kurumu’nun ortaklaşa düzenledikleri bu toplantılarda; sanatçı
kimliği ile tanıdığımız ve artık aramızda olmayan değerli şahsiyetlerin basına ve topluma
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katkıları ile onların geride bıraktıklarından söz edildi. Anekdotlar paylaşıldı.
30.04.2013 - Ahmet Mithat Efendi anıldı.
31.05.2013 - Abdulhak Şinasi Hisar anıldı.

31.07.2013 - Burhan Felek anıldı.
20.08.2013 - Nezihe Araz anıldı.
23.09.2013 - Gültekin Samanoğlu anıldı.
28.10.2015 - Elif Naci anıldı.
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25.11.2013 - Refi Cevat Ulunay anıldı.

g.
tr

21.06.2013 - Peyami Safa anıldı.

23.12.2013 - Ömer Öztürkmen anıldı.

C. Ziyaretçi İstatistiği

Basın Müzesi Müze katını yakın çevre okulları, Arnavutköy, Bahçelievler, Bahçeşehir,
Bakırköy, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece,
Zeytinburnu ilçelerinden ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri gezdi. Müze bunların
dışında yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü. Yapılan istatistiklere göre
bu yıl içinde Müzemizi 1000’i yabancı, 8000’i yerli olmak üzere toplam 9000 kişi ziyaret
etti.

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:

w

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 45 resim, fotoğraf, gravür, minyatür, karikatür ve heykel sergisi ücret karşılığı gerçekleştirildi.

w
w

III- KÜTÜPHANE KATI:

1- Kataloglama Çalışmaları

Medya konusunda uzmanlık kütüphanesi olan Müzemiz kütüphanesinde YORDAM
Bilgi Belge Otomasyon (Ramazan Kaya - Yordam Bilgi Sistem A.Ş. Genel Müdürü bağışı)
programı kullanılarak kataloglama çalışmaları yürütüldü. Kitapların ise seçim, sağlama
ve kataloglama işleri yapıldı. Basılı gazete ve dergilerin ciltleme işleri yapılarak kataloglandı.

2- Bağışlar
• 04.02.2013 – Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Ercan Çitlioğlu, KKTC’nin kuruluşunun 30. Yılı nedeniyle hazırladığı belgesel ve sergiye Basın Müzesi Kütüphanesinin
hizmeti karşılığında 2 adet 1’er TB SAMSUNG marka EXTERNAL HD taşınabilir harici
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disk bağışladı.
• 18.02.2013 – Ayşe Sözeri Cemal, Basın Müzesi kütüphanesinden aldığı hizmet karşılığı nedeniyle 1 adet 750 GB TOSHIBA marka taşınabilir harici disk bağışladı.
3- CD – DVD ve Harici Disklere Yedekleme

4- Kütüphane Hizmetleri

g.
tr

2004 yılında başlayan, Türkiye kütüphanelerinin ilklerinden olan dijital gazete ve
dergi (Aydınlık, Bizim Gazete, Cumhuriyet, Habertürk, Halkın Nabzı, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Zaman gazeteleri ve Atlas dergisinin katkılarıyla) arşivi harici disklere yedeklenip
kataloglanarak (cd / dvd) araştırmacıların hizmetine sunuldu.

.tg
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or

Araştırmacılar, kitaplardan istedikleri bölümleri (telif yasasına uygun olarak) fotokopi
çekimi ile edinebilmektedirler. Basılı gazete ve dergi ciltlerinden ise, yine telif yasasına
uygun olarak görevliden fotoğraf çektirip cd’de kopyasını veya kâğıt baskı olarak çıktısını
alabilmektedirler. Ayrıca, çıktılar aslı gibi ibaresi ile belirli ücret karşılığında onaylanarak
araştırmacılara verilebilmektedir. Çeşitli TV programları için medya mensubu araştırmacılarımız kendi video kameraları ile belirli bir ücret karşılığında çekim yapabilmektedirler. Bütün bu hizmetler kurumumuzca belirlenen ücret karşılığında verilmektedir.

5- Araştırmacı İstatistiği

Kitaplardan 150, dergilerden 200, gazete koleksiyonlarından 500 olmak üzere toplam 850 kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER VE BAĞIŞLAR

w

1- Basın Müzesi Kültür Sanat Etkinlikleri

• Resim Semineri – Ebülfez Fereçoğlu eğitmenliğinde (Ocak, Şubat, Mart, Nisan,
Mayıs, Ekim, Kasım, Aralık aylarında) çarşamba günleri saat 12:00 – 17:00 arası yapıldı.

w
w

• Osmanlıca ve Belge Okuma Semineri – Orhan Sakin eğitmenliğinde (Kasım, Aralık
aylarında) Salı ve Perşembe günleri saat 17:30 – 19:30 arası yapıldı.
2- Mekân Kullanımı

• İstanbul Live Tarafından (Sema) gösterisi yapılmak üzere ücret karşılığında Müze
katı mekân kullanımına tahsis edildi.
• 20.04. 2013 tarihinde İLMED Genel Kurulu Nezih Demirkent Konferans Salonu’nda
yapıldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2014 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler

A. Bağışlar

g.
tr

I- MÜZE KATI:

1- Orhan Karaveli tarafından bağışlanan kendine ait 1 adet yağlıboya portre tablo,
37 parçadan oluşan (12 si kendi yazdığı kitap) anı eşya koleksiyonu. (Nisan 2014)
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2- Turgay Olcayto tarafından bağışlanan 46 parçadan oluşan anı eşya koleksiyonu
(Mayıs 2014)

3- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu aldığı kararla, Ara Güler, Hıfzı Topuz
ve Turgay Olcayto’nun yağlıboya portrelerini Ressam Ebülfez Fereçoğlu’na yaptırarak
Basın Müzesi’ne bağışladı.(Mayıs 2014)
4- Hıfzı Topuz tarafından bağışlanan Fikret Mualla’nın mezar taşından bir parça taş.
(Haziran 2014)
5- Gürtunca Ailesi tarafından bağışlanan, Faruk Gürtunca’ ya ait 3 parçadan oluşan
çalışma masası, küçük masa ve dolap. (Haziran 2014)
6- Cemre Birand tarafından bağışlanan Mehmet Ali Birand’a ait 1 adet yağlıboya
portre tablo, 39 parçadan oluşan anı eşya koleksiyonu ve 1 adet anı eşyaların sergilendiği
camlı masa (Temmuz 2014)

w

7- Burhan Deliismailoğlu tarafından bağışlanan 11 parçadan oluşan kurşun harf
kesme aparatı koleksiyonu (Ağustos 2014)

w
w

8- Metin Dirim tarafından bağışlanan 2 parçadan oluşan dia gösterim makinesi ve 1
adet Fallov marka daktilo makinesi. (Ağustos 2014)
9- Ali Karacan tarafından bağışlanan Ercüment Karacan’a ait 1 adet yağlıboya portre
tablo, 17 parçadan oluşan (1’i kitap) anı eşya koleksiyonu (kitap hariç diğerleri fotokopidir) ve 1 adet anı eşyaların sergilendiği camlı masa (Eylül 2014)
10- Mehmet Aydın tarafından bağışlanan 8 parçadan oluşan daktilo, fotoğraf makinesi, teleobjektif, batarya, adaptör ve basın kartları. (Ekim 2014)

B. Etkinlikler
1- 06.01.2014 - TGRT Haber Kanalı Basın Müzesi’ni tanıtan çekim yaptı.
2- 15.01.2014 - TRT Okul Kanalı “Her Yer Resim Olsun” sanat programının çekimini
yaptı.
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3- 27.01.2014 - Azerbaycan AZAD Televizyonu Basın Müzesi’ni tanıtan çekim yaptı.
4- 24.02.2014 - TGC Akademi Karikatür Atölyesi sertifika töreni yapıldı.

g.
tr

5- 20.03.2014 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 9. sunda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından, Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmenlerinden Cevat Fehmi Başkut ölümün 43. yılında anıldı.
6- 21.05.2014 - Bugün TV Basın Müzesi’ni tanıtan çekim yaptı.

7- 10.06.2014 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yaptırılan usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in yağlı boya tablosu Basın Müzesi Gazeteci Portreleri Galerisi’ne törenle yerleştirildi; törene Ara Güler de katıldı.
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8 - 10.09.2014- TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 11. sinde, gazeteci İlhan
Selçuk ve karikatürist Turhan Selçuk andı.

9- 16.09.2014- TGC Onur Kurulu önceki Başkanı gazeteci-yazar Hıfzı Topuz’un yağlı
boya tablosu, Basın Müzesi'nde bulunan Gazeteci Portreleri Galerisi’ne asıldı. Törene
Hıfzı Topuz’da katıldı.
10- 30.09.2014- İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim
Sistemleri Bölümü öğrencileri Basın Müzesi’nde “Medya ve İletişim” dersi yaptılar.
11- 14.10.2014- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Medya –Siyaset İlişkileri başlıklı
bir toplantı düzenledi.
12- 25.11.2014- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Yakın Tarihimizde Medya Siyaset İlişkileri” başlıklı toplantı düzenledi.

w

13- 27.11.2014- TGC “Meslekte İz Bırakanlar” (12.) toplantısı kapsamında “Oktay
Akbal’a Mektuplar” başlıklı toplantı düzenledi.
14- 08.12.2014- TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 13. sünde, ölümünün 1.
Yılında Necmi Tanyolaç’ı andı.

w
w

15- 30.12.2014- ESKADER Kültür Sanat Ödülleri’ni kazananların adlarını açıklandığı
bir toplantı düzenledi.

TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal ve kültür etkinlerinden biri olan “Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri” 2014 yılında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, aylarında üçüncü cumartesi günleri; Mayıs ayında ise dördüncü cumartesi günü; Ekim, Kasım, Aralık aylarında
ise ikinci cumartesi günlerinde saat 13:00 - 15:30 arasında Basın Müzesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir yönetiminde gerçekleştirildi. Programın birinci bölümünde, ölüm yıldönümleri o aya rastlayan gazeteci, yazar, şair, müzisyenler anıldı.
Onların geride bıraktıkları eserlerinden söz edildi. Anekdotlar paylaşıldı. İkinci bölümde
ise, sosyal ve takvimsel aktüaliteye uygun konuda sohbetler edildi. Üyelerimiz ve konuk
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sanatçılar tarafından ele alınan konuya ilişkin şiirler, şarkılar, türküler okundu.
18 Ocak 2014: “Kış ve Kar”
15 Şubat 2014: “Sevgililer Günü”
19 Mart 2014: “Edebiyatımızda ve Musikimizde Kadın Emeği”

24 Mayıs 2014: “İş, Emek ve İstanbul”
11 Ekim 2014 - “Şiir ve Musikimizde Hazan”
08 Kasım 2014: “Atatürk ve Öğretmen”

.tg
c.
or

13 Aralık 2014: “Şiir ve Musikimizde İnsan”

g.
tr

19 Nisan 2014: “Edebiyatımızda ve Musikimizde Bahar”

Matbuat Dünyasından Sanatkâr Çehreler Toplantıları

ESKADER ve Basın İlan Kurumu’nun ortaklaşa düzenledikleri bu toplantılarda; sanatçı
kimliği ile tanıdığımız ve artık aramızda olmayan değerli şahsiyetlerin basına ve topluma
katkıları ile onların geride bıraktıklarından söz edildi. Anekdotlar paylaşıldı.
16.01.2014 - Ahmet Rasim anıldı.

25.02.2014 - Namık Kemal anıldı.
26.03.2014 - Cafer Zorlu anıldı.

30.04.2014 - Abbas Sayar anıldı.

27.05.2014 – Haldun Taner anıldı.

w

24.06.2014 – Vehip Sinan anıldı.
05.08.2014 – Tarık Buğra anıldı.

w
w

22.08.2014 – Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu anıldı.
29.09.2014 – Reşat Ekrem Koçu anıldı.
24.10.2014 – Refik Halit Karay anıldı.
28.11.2014 – Hüseyin Cahit Yalçın anıldı.
26.12.2014 – Ercüment Ekrem Talu anıldı.

C. Ziyaretçi İstatistiği

Basın Müzesi Müze katını yakın çevre okulları, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy,
Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Kağıthane,
Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Üsküdar ilçelerinden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri gezdi. Müze bunların dışında yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından
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da ilgi gördü. Yapılan istatistiklere göre bu yıl içinde Müzemizi 1000’i yabancı, 8500’i
yerli olmak üzere toplam 9500 kişi ziyaret etti.

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:

III- KÜTÜPHANE KATI:
1- Kataloglama Çalışmaları

g.
tr

01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında 44 resim, fotoğraf, gravür, minyatür, karikatür ve heykel sergisi ücret karşılığı gerçekleştirildi.

.tg
c.
or

Medya konusunda uzmanlık kütüphanesi olan Müzemiz kütüphanesinde YORDAM
Bilgi Belge Otomasyon (Ramazan Kaya Yordam Bilgi Sistem A.Ş. Genel Müdürü bağışı)
programı kullanılarak kataloglama çalışmaları yürütüldü. Kitapların ise seçim, sağlama
ve kataloglama işleri yapıldı. Basılı gazete ve dergilerin ciltleme işleri yapılarak kataloglandı.

2- CD – DVD ve Harici Disklere Yedekleme

2004 yılında başlayan, Türkiye kütüphanelerinin ilklerinden olan dijital gazete ve
dergi (Aydınlık, Bizim Gazete, Cumhuriyet, Habertürk, Halkın Nabzı, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Zaman gazeteleri ve Atlas dergisinin katkılarıyla) arşivi harici disklere yedeklenip
kataloglanarak (cd / dvd) araştırmacıların hizmetine sunuldu.

3- Kütüphane Hizmetleri

w
w

w

Araştırmacılar, kitaplardan istedikleri bölümleri (telif yasasına uygun olarak) fotokopi
çekimi ile edinebilmektedirler. Basılı gazete ve dergi ciltlerinden ise, yine telif yasasına
uygun olarak görevliden fotoğraf çektirip cd’de kopyasını veya kâğıt baskı olarak çıktısını
alabilmektedirler. Ayrıca, çıktılar aslı gibi ibaresi ile belirli ücret karşılığında onaylanarak
araştırmacılara verilebilmektedir. Çeşitli TV programları için medya mensubu araştırmacılarımız kendi video kameraları ile belirli bir ücret karşılığında çekim yapabilmektedirler. Bütün bu hizmetler kurumumuzca belirlenen ücret karşılığında verilmektedir.

4- Araştırmacı İstatistiği

Kitaplardan 135, dergilerden 300, gazete koleksiyonlarından 550 olmak üzere toplam 985 kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER VE BAĞIŞLAR
1- Basın Müzesi Kültür Sanat Etkinlikleri

• Resim Semineri – Ebülfez Fereçoğlu eğitmenliğinde (Ocak, Şubat, Mart, Nisan,
Mayıs, Ekim, Kasım, Aralık aylarında) çarşamba günleri saat 12:00 – 17:00 arası yapıldı.
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2- Mekân Kullanımı
• 26.01.2014 tarihinde İstanbul Terlik İmalci Sanatkârlar Esnaf Odası Genel Kurulu’nu saat:13:00 – 17.00 arasında Nezih Demirkent Konferans Salonu’nda yaptı.

3- Bağışlar

g.
tr

• 26.04. 2014 tarihinde İLMED Genel Kurulu Nezih Demirkent Konferans Salonu’nda
yaptı.

w
w

w

.tg
c.
or

• 23.01.2014 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. 3 adet (HP-PRO 8200 SFF-bilgisayar
CZC1349YT9, HP-PRO 8200 SFF-bilgisayar CZC14436SF, HP-PRO 8300 SFF-bilgisayar
trf3150481) bilgisayar) masaüstü bilgisayar, 3 adet (PHILIPS-LED196V3LSB18,5-ekran,
PHILIPS-LED196V3LSB18,5-ekran, PHILIPS-LED196V3LSB18,5-ekran) ekran ve 3 adet
(CANON-LIDE 210-A4 SCANNER KEMD43001, CANON-LIDE 210-A4 SCANNER
KEMF13860, CANON-LIDE 210-A4 SCANNER KEMF22452) tarayıcı bağışladı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2015 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler

A. Bağışlar

g.
tr

I- MÜZE KATI:

1- Orhan Koloğlu tarafından bağışlanan 16 parçadan oluşan anı eşya koleksiyonu
ve 1 adet anı eşyaların sergilendiği camlı masa. (Nisan 2015)

.tg
c.
or

2- 3- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu aldığı kararla, Çetin Altan, Oktay
Akbal ve Orhan Koloğlu’nun yağlıboya portrelerini Ressam Ebülfez Fereçoğlu’na yaptırarak Basın Müzesi’ne bağışladı.(Nisan 2015)

2- Selami Turgut Genç tarafından bağışlanan 16 parçadan oluşan anı eşya koleksiyonu. (Temmuz 2015)

B. Etkinlikler

1- 12.03.2015 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 14. sünde, ölümünün 6.
yılında Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Ajans 70'in sahibi Yılmaz Öztürk’ü andı.
2- 07.04.2015 – TGC “Öldürülen Gazeteciler”i bir panel düzenleyerek andı.
3- 07.08.2015- Türkiye’de öldürülen 65. gazeteci olan Nuh Köklü’nün fotoğrafı, TGC
Basın Müzesi’ndeki “Öldürülen Gazeteciler Galerisi”ne düzenlenen törenle asıldı.

w

4- 08.09.2015 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve DİSK Basın-İş; "Özgür Basın, Özgür Toplum
İçin Dayanışma Çağrısı!” başlıklı toplantı düzenledi.

w
w

5- 07.10.2015 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve DİSK Basın-İş; "Özgür Basın Özgür Toplum
İçin Dayanışma Toplantısı”nın ikincisi TGC Basın Müzesi’nde gerçekleştirildi.
6- 08.12.2015 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 15. sinde, ölümünün 62.
yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı Sedat Simavi’yi andı.

TGC Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin sosyal ve kültür etkinlerinden biri olan “Basın Müzesi Şiir ve Musiki Günleri” 2015 yılında her ayın (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Ekim,
Kasım) ikinci cumartesi günlerinde saat 13:00 -15:30 arasında Basın Müzesi’nde Genel
Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir yönetiminde gerçekleştirildi. Programın birinci bölümünde, ölüm yıldönümleri o aya rastlayan gazeteci, yazar, şair, müzisyenler anıldı.
Onların geride bıraktıkları eserlerinden söz edildi. Anekdotlar paylaşıldı. İkinci bölümde
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ise, sosyal ve takvimsel aktüaliteye uygun konuda sohbetler edildi. Üyelerimiz ve konuk
sanatçılar tarafından ele alınan konuya ilişkin şiirler, şarkılar, türküler okundu.
10 Ocak 2015 - “Yeni Yılda Umutlar Bitmesin”
14 Şubat 2015 - “Sevgi ve Aşk”

11 Nisan 2015 - “Bahar ve Çocuklar”
9 Mayıs 2015 - “Anne ve Gençlik”
10 Ekim 2015 - “Şiir ve Musikide Vuslat”
14 Kasım 2015- “Barış, Atatürk ve Öğretmen”

.tg
c.
or

C. Ziyaretçi İstatistiği

g.
tr

14 Mart 2015 – “Savaş, Barış ve Türlü Sanatlar İçindeki Kadın Emeği”

Basın Müzesi Müze katını yakın çevre okulları, Bahçelievler, Bakırköy, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Ümraniye, Üsküdar,
Zeytinburnu ilçelerinden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri gezdi. Müze bunların dışında yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü. Yapılan istatistiklere
göre bu yıl içinde Müzemizi 1500’i yabancı, 10500’i yerli olmak üzere toplam 12000
kişi ziyaret etti.

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:

• 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında 39 resim, fotoğraf, gravür, minyatür, karikatür ve heykel sergisi ücret karşılığı gerçekleştirildi.

w
w

w

• 19.01.2015 - Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin katkıları ve Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin işbirliği ile gazeteci ve sanatçı Varol Uzlu’nun “Yeşil Bigelerim:
Karadeniz'de kadın olmanın hikayesi” isimli fotoğraf sergisi, TGC Basın Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

III- KÜTÜPHANE KATI:
1- Kataloglama Çalışmaları

Medya konusunda uzmanlık kütüphanesi olan Müzemiz kütüphanesinde YORDAM
Bilgi Belge Otomasyon (Ramazan Kaya Yordam Bilgi Sistem A.Ş. Genel Müdürü bağışı)
programı kullanılarak kataloglama çalışmaları yürütüldü. Kitapların ise seçim, sağlama
ve kataloglama işleri yapıldı. Basılı gazete ve dergilerin ciltleme işleri yapılarak kataloglandı.

2- Bağışlar
• 05.06.2015 - Gazeteci Zeynel Lüle, Basın Müzesi kütüphanesinden aldığı hizmet
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karşılığı nedeniyle 1 adet 750 GB TOSHIBA marka taşınabilir harici disk bağışladı.

3- CD – DVD ve Harici Disklere Yedekleme

g.
tr

• Orhan Erinç, Orhan Koloğlu, Osman Selim Kocahanoğlu (Temel Yayınları) ve Timaş
Yayınları Basın Müzesi kütüphanesine yaptığı bağışlarla dermenin güçlenmesine katkı
sağlamışlardır. ( Temmuz 2015) Kütüphanemize bağışlanan kitapların bir bölümü ise
medya temalı olmamaktadır; bu tip bağışları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Türkiye
genelindeki Üniversitelere, Liselere ve diğer kütüphanelere ayrım yapılmaksızın tarafımızdan bağış adı altında gönderilmektedir.

.tg
c.
or

2004 yılında başlayan, Türkiye kütüphanelerinin ilklerinden olan dijital gazete ve
dergi (Aydınlık, Bizim Gazete, Cumhuriyet, Habertürk, Halkın Nabzı, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Zaman gazeteleri ve Atlas dergisinin katkılarıyla) arşivi harici disklere yedeklenip
kataloglanarak (cd / dvd) araştırmacıların hizmetine sunuldu.

4- Kütüphane Hizmetleri

Araştırmacılar, kitaplardan istedikleri bölümleri (telif yasasına uygun olarak) fotokopi
çekimi ile edinebilmektedirler. Basılı gazete ve dergi ciltlerinden ise, yine telif yasasına
uygun olarak görevliden fotoğraf çektirip cd’de kopyasını veya kâğıt baskı olarak çıktısını
alabilmektedirler. Ayrıca, çıktılar aslı gibi ibaresi ile belirli ücret karşılığında onaylanarak
araştırmacılara verilebilmektedir. Çeşitli TV programları için medya mensubu araştırmacılarımız kendi video kameraları ile belirli bir ücret karşılığında çekim yapabilmektedirler. Bütün bu hizmetler kurumumuzca belirlenen ücret karşılığında verilmektedir.

5- Araştırmacı İstatistiği

w

Kitaplardan 155, dergilerden 285, gazete koleksiyonlarından 650 olmak üzere toplam 1090 kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER VE BAĞIŞLAR

w
w

1- Basın Müzesi Kültür Sanat Etkinlikleri

• Resim Semineri – Ebülfez Fereçoğlu eğitmenliğinde (Ocak, Şubat, Mart, Nisan,
Mayıs, Ekim, Kasım, Aralık aylarında) çarşamba günleri saat 12:00 – 17:00 arası yapıldı.

2- Mekân Kullanımı

• 18.04. 2015 tarihinde İLMED Genel Kurulu Nezih Demirkent Konferans Salonu’nda
yaptı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2016 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler

A. Bağışlar

g.
tr

I- MÜZE KATI:

1- Ayla Akbal tarafından bağışlanan 23 parçadan oluşan Oktay Akbal’ın Anı Eşya Koleksiyonu (8 Ocak 2016)

B. Etkinlikler

.tg
c.
or

1- 12.02.2016 - TGC “Meslekte İz Bırakanlar” toplantısının 17. sinde, ölümünün 17.
yılında Gazeteci Oktay Kurtböke’yi andı.
2- 16.02.2016 – TGC öldürülen gazeteci Nuh Köklü’yü, ölümünün 1. yıl dönümünde
andı.

C. Ziyaretçi İstatistiği

Basın Müzesi Müze katını yakın çevre okulları ile Avcılar, Bakırköy, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli ilçelerinden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri gezdi.
Müze bunların dışında yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü. Yapılan istatistiklere göre 01.01.2016 – 10.03.2016 tarihleri arasında Müzemizi 250’si yabancı, 750’si
yerli olmak üzere toplam 1000 kişi ziyaret etti.

w

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:

• 01.01.2016 – 10.03.2016 tarihleri arasında 5 (resim, fotoğraf ve karma) sergi ücret
karşılığı gerçekleştirildi.

w
w

III- KÜTÜPHANE KATI:

1- Kataloglama Çalışmaları

Medya konusunda uzmanlık kütüphanesi olan Müzemiz kütüphanesinde YORDAM
Bilgi Belge Otomasyon (Ramazan Kaya Yordam Bilgi Sistem A.Ş. Genel Müdürü bağışı)
programı kullanılarak kataloglama çalışmaları yürütüldü. Kitapların ise seçim, sağlama
ve kataloglama işleri yapıldı. Basılı gazete ve dergilerin ciltleme işleri yapılarak kataloglandı.

2- Bağışlar
Ayla Akbal tarafından bağışlanan Oktay Akbal adına imzalanmış 165 adet kitap koleksiyonu dermenin güçlenmesine katkı sağlamışlardır. (8 Ocak 2016)
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3- CD – DVD ve Harici Disklere Yedekleme

4- Kütüphane Hizmetleri

g.
tr

2004 yılında başlayan, Türkiye kütüphanelerinin ilklerinden olan dijital gazete ve
dergi (Aydınlık, Bizim Gazete, Cumhuriyet, Habertürk, Halkın Nabzı, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Zaman ve Muğla’da Sportmence gazeteleri ve Atlas dergisinin katkılarıyla) arşivi
harici disklere yedeklenip kataloglanarak (cd / dvd) araştırmacıların hizmetine sunuldu.

.tg
c.
or

Araştırmacılar, kitaplardan istedikleri bölümleri (telif yasasına uygun olarak) fotokopi
çekimi ile edinebilmektedirler. Basılı gazete ve dergi ciltlerinden ise, yine telif yasasına
uygun olarak görevliden fotoğraf çektirip cd’de kopyasını veya kâğıt baskı olarak çıktısını
alabilmektedirler. Ayrıca, çıktılar aslı gibi ibaresi ile belirli ücret karşılığında onaylanarak
araştırmacılara verilebilmektedir. Çeşitli TV programları için medya mensubu araştırmacılarımız kendi video kameraları ile belirli bir ücret karşılığında çekim yapabilmektedirler. Bütün bu hizmetler kurumumuzca belirlenen ücret karşılığında verilmektedir.

5- Araştırmacı İstatistiği

• 01.01.2016 – 10.03.2016 tarihleri arasında kitaplardan 20, dergilerden 30, gazete
koleksiyonlarından 80 olmak üzere toplam 130 kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER VE BAĞIŞLAR
Basın Müzesi Kültür Sanat Etkinlikleri

w
w

w

* Resim Semineri – Ebülfez Fereçoğlu eğitmenliğinde (Ocak, Şubat, Mart, aylarında)
çarşamba günleri saat 12:00 – 17:00 arası yapıldı.
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.tg
c.
or

BİZİM GAZETE

g.
tr
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Gazetecilerin Gazetesi: TGC Bizim Gazete

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı Bizim Gazete, 26 yıldır yayın hayatına
aralıksız devam ediyor. Bizim Gazete, içeriğindeki haberlerle hem basın özgürlüğüne
hem de toplumsal dayanışmaya vurgu yapıyor
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı Bizim Gazete, 24 Temmuz 1990’da
yayın hayatına başladı. 10 Haziran 1995 tarihinden itibaren ise günlük yayıma geçti.
“Toplumsal Dayanışma” ilkesi doğrultusunda bir “Sivil Toplum Gazetesi” kimliği yola
çıkan Bizim Gazete, 26 yıldır yayın hayatına devam ediyor.

GÜÇLÜ YAYIN KADROSUYLA İÇERİKLER HAZIRLANIYOR

w

Gazetenin imtiyaz sahipliğini, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Vahap Munyar üstleniyor. Yayın kurulu Sibel Güneş, Vahap Munyar ve Gülseren Ergezer Güver’den oluşuyor. Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Ünal Kurtul yapıyor.

w
w

KÜLTÜR SANATTAN EKONOMİYE KADAR HER ALANDA UZMAN YAZARLAR

TGC Bizim Gazete’de toplumsal içerikli haberlere ağırlıklı yer veriliyor. Güran Tatlıoğlu, Sibel Güneş, Ahmet Özdemir, Suat Töre, Hüseyin Movit, Orhan Koloğlu, Önder
Balıkçı, Nilgün Serimoğlu, Kerim Evren, Taylan Erten, Eray Canberk, Ali Er, Fehim Üçışk’ın
da aralarında bulunduğu deneyimli yazar kadrosu köşelerinde ve yayın günlerinde gündemi değerlendiriyor. Kültür Sanat’tan ekonomiye kadar pek çok alanda güçlü kalemleriyle okuyucu bilgilendiriyor.

İSTİKRARLI VE NİTELİKLİ YAYIN

TGC Bizim Gazete, istikrarlı ve nitelikli yayın politikasından ödün vermeden, etik ilkelere bağlı habercilik anlayışıyla pek çok ödül kazanmayı başardı. Bizim gazete TGC'nin
bir yan kuruluşu olan BAS-HAŞ (Basın Hizmetleri Anonim Şirketi) tarafından yayımlanıyor.
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TGC, GÖP DÖNEM BAŞKANLIĞI

g.
tr

04.02.2014

GÖP dönem başkanlığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne geçti

TGC Başkanı Turgay Olcayto: “Düşünce ve ifade özgürlüğünün
önündeki engeller kalkmalı”

.tg
c.
or

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) Başkanlığı'nı Ankara’daki Gazeteciler Cemiyeti’nden devir alan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye
artık büyük bir cezaevi olmaktan kurtulmalı” diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay
Olcayto, GÖP başkanlığını Gazeteciler Cemiyeti’nden (Ankara) törenle devraldı. GÖP dönem
başkanlığı devir teslim törenine, TGC Başkanı
Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet
Özdemir, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkan
Vekili Savaş Kıratlı ile Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna katıldı.

w

TGC binasında yapılan törende konuşan Başkan Olcayto “Türkiye’nin basın özgürlüğü notu çok kötü. Özgürlüğü kısıtlanmış ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bu durumu utanç verici. 2013 gerçekten Türkiye’de basının en çok zorlandığı, baskı gördüğü
dönemlerden biri oldu” dedi ve şöyle devam etti:

w
w

“Basın özgürlüğünün yani halkın gerçekleri öğrenme, doğru bilgilenme hakkının kazanılabilmesi için yasalarda iyileştirmeler yapılması lazım. 17 Aralık’tan sonraki gelişmelerden ötürü iktidarın Terörle Mücadele Yasası'nı kaldıracağı yönünde bir takım
işaretler var. Ama tabii bunlar kesinleşmeden bir şey söylemek zor. Kalkmasını bütün
kalbimizle temenni ediyoruz. Türkiye artık büyük bir cezaevi olmaktan kurtulmalı. Düşünce, ifade özgürlüğü önündeki engeller kalkmalı. Gerçek bir demokrasi yönünde
önemli adımlar atılmalı. 2014’te umuyoruz ki; cezaevindeki gazeteci arkadaşlarımız serbest kalsın, Türkiye’nin gazetecileri cezaevine hapseden bir ülke olma sıfatından dolayı
üzerindeki kara gölge ortadan kalksın. Meslek örgütlerinin çalışmaları çok önemli. Gazetecilerin dağınık hali, bir anlamda kendilerine yapılan baskıya yanıt verememelerine
neden oluyor. Sendikasızlık, örgüte girme korkusu, gazeteciler üzerindeki oto sansür,
korku ikliminin yarattığı nedenler. Bunları yavaş yavaş aşıyoruz. Türkiye’de şimdiye kadar
hiç yan yana gelmeyen meslek örgütleri artık GÖP içinde bir arada mücadele veriyorlar.
Bu gelecek için çok büyük bir umut ışığı."
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07.02.2014

Gazetecilere Özgürlük Plaftormu açıklama yaptı

“Basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki olağanüstü hal kalkmalıdır”

g.
tr

GÖP Dönem Başkanlığı’nı yürüten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; son internet düzenlemeleri, Azeri gazetecinin attığı tweetler nedeniyle sınır dışı edilmesi ve Başbakanın
medyaya direkt müdahale örneklerinin basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki olağanüstü
hali ağırlaştırdığına dikkat çekti. Gazetecilere Özgürlük Plaftormu Dönem Başkanı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklaması şöyle:

.tg
c.
or

“Son günlerde Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki olağanüstü hali de
ağırlaştıran adımlar atılmaktadır. TBMM Genel Kurulu’ndan geçen internet düzenlemeleri bunun en önemli örneğidir. Bu yasal düzenleme basın ve ifade özgürlüğü ile kişisel
verilerin korunması hakkına müdahaledir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tüm içerik sağlayıcılardan hiçbir sınırlama olmaksızın bilgi isteyebilecek, içerik sağlayıcılar da
TİB’in istediği tedbirleri uygulama yükümlülüğü altında olacaktır.
Yasal düzenlemenin Anayasa ile korunan kişisel veriler ve Basın Kanunu çerçevesinde
korunan gazetecilerin haber kaynaklarını koruma hakkını ne kadar etkileyeceği ise henüz
belli değildir. Bu konudaki kuşkularımız da sürmektedir.
Tüm erişim sağlayıcıların birer sansür aracı olarak mahkeme kararlarının dahi ötesine
geçebilecek uygulamalar yapmasının önü açılmıştır.

İçeriğin yayından çıkarılmasına ilişkin düzenlemede cevap hakkı kaldırılmış, TİB başkanının iki dudağı arasına çıkacak söze bağlanmıştır. TİB’e başvuru sonucunda özel hayatın gizliliğine ilişkin içeriklere erişimin engellenmesi kararlarının önü açılmıştır.

w
w

w

Özel hayat kavramı birçok hukuki menfaatle yarışabilecektir. Kamu görevlileri söz
konusu olduğunda ifade özgürlüğüne ağırlık verilmesi gerekecektir. Böyle bir tartma mekanizması olmadan erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi ifade özgürlüğü önünde
ciddi bir tehdittir. Sosyal medyayı ustalıkla kullanan Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün bu yasaya onay vermeyeceği umudunu taşıyoruz. Azeri gazeteci Mahir Zeynalov’un sınır dışı edilme kararı ifade özgürlüğünü kullanan bir gazeteci üzerinde baskı kurulmasıdır. Tahammülsüzlüğün, hoşgörüsüzlüğün bir örneğidir. Bu karar Türkiye’de
görev yapan yerli ve yabancı tüm gazeteciler için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu karardan
ivedi olarak dönülmesini ve uluslararası alanda insan hakları ve iletişim hakları açısından
düşürüldüğümüz ayıplı duruma son verilmesini istiyoruz. Başbakan ve çevresinin uzun
süredir bazı gazetelerin patronaj kesimine baskı yaptığı, haberler ve köşe yazıları dolayısıyla müdahalelerde bulunduğu kamuoyunca bilinmekteydi.Son olarak Habertürk’e
yapılan müdahale de iktidarın medyaya müdahalesinin sürdüğünün bir kanıtıdır, malumun ilanıdır.
Bağımsız ve bağlantısız bir gazeteciliğin Türkiye’de yeniden yeşermesi için parlamentoyu, iktidarı, ana muhalefet partisini ve meslektaşlarımızı çaba göstermeye çağırıyoruz."
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03.03.2014

TGC’nin dönem sözcülüğünü yaptığı GÖP KCK Basın Davası’nı izledi

Hapisteki gazeteciler için özgürlük çağrısı yapıldı

.tg
c.
or

Dönem başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Gazetecilere
Özgürlük Platformu, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi İstanbul 15. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen KCK Basın Davası’nı izledi.

g.
tr

Silivri’de yapılan duruşma sonrası basın açıklaması yapan TGC Başkan Yardımcısı
Recep Yaşar, "Adil yargılamanın bu kadar tartışıldığı bir ortamda gazetecilerin hâlâ içeride tutulması kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Duruşmayı izleyen heyette; TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç,
Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz ile Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Türk Tabipler Birliği
Önceki Başkanı Gencay Gürsoy’un aralarında bulunduğu çok sayıda kişi vardı.

YARGILANAN GAZETECİLER DURUŞMAYA KATILMADI

KCK basın davasının 10. duruşmasında, yargılanan gazeteciler, Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılmasına ilişkin yasa nedeniyle mahkemeyi boykot ederek duruşmaya katılmadı.

w
w

w

Duruşmanın başında Mahkeme Başkanı Kazım Kahyaoğlu, Cumhurbaşkanının onayını bekleyen 6526 sayılı Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılmasına ilişkin yasa gereğince
mahkemenin görevinin sona ereceğini ve bu nedenle esasa ilişkin herhangi bir işlem yapmayacaklarını söyledi. Kahyaoğlu, avukatlardan sadece acil taleplere ilişkin beyanda bulunmalarını istedi.
Savunma avukatı Sinan Zincir, yargılanan gazetecilerin, hasta tutuklular serbest bırakılmadığı ve TMK kaldırılmadığı müddetçe yeni kurulacak mahkemelerde de boykot
tavrının devam edeceğini söyledi. Duruşmada söz alan Avukat Ercan Kanar, Özel Yetkili
Mahkemeler eliyle aylardır tutuklu gazetecilerin özgürlüklerinden, inanç, düşünce ve
kanaat hürriyetini kullanmaktan alıkonulduğuna vurgu yaptı

3 GAZETECİ TAHLİYE EDİLDİ

Avukatların beyanlarının ardından mütalaa veren savcı, tüm tutukluların tutukluluk
halinin devamını istedi. Daha sonra duruşmaya ara veren mahkeme başkanı ara kararını
açıklayarak, gazeteciler Dilek Demiral, Ayşe Oyman ve Sibel Güler’in tahliyesine karar
vererek duruşmayı 5 Mayıs 2014 tarihine erteledi.
496

GOP 2014 _Layout 1 4/10/16 11:56 PM Page 4

01.04.2014

TGC, GÖP Dönem Başkanlığı’nı devretti

g.
tr

TGC Başkanı Turgay Olcayto, GÖP başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’e
devretti. TGC Başkanı Olcayto, cezaevinde hala gazetecilerin olmasının, gazetecilerin
sendikasız çalışmasının ve gazetecilere yönelik şiddetin büyük sorun olduğunu söyledi.
Basın Konseyi Başkanı Türenç ise internetin ve ifade özgürlüğünün sansüre uğramasından kaygılı olduğunu belirtti.

.tg
c.
or

Gazetecilere Özgürlük Platformu
(GÖP) Başkanlığı 2 ayda bir değişiyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından iki aydır yürütülen Gazeteciler Özgürlük Platformu (GÖP) Başkanlığı
görevini TGC Başkanı Turgay Olcayto,
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’e düzenlenen törenle devretti. TGC toplantı
salonunda yapılan devir teslim törenine;
TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: GAZETECİLERİ GÜÇ GÜNLER BEKLİYOR

TGC Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

w

“Türkiye’de gazetecilerin de kutuplaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Gazetecilere Özgürlük
Platformu, bu dönem içinde gerçekten bir umut ışığıydı. Birbirlerinin görüşlerine katılmasa da pek çok gazetecilik meslek örgütü, gazetecilerin özgür, bağlantısız haber yapabilmesi için uğraş verdi.

w
w

Özellikle hedef gösterme açısından büyük bir sıkıntı var. Hâlâ cezaevinde gazeteci
bulunması bizi rahatsız ediyor. Gazetecilerin görevlerini rahat yapamaması, zaman
zaman korumaların kolluk görevini de üstlenmesi, polisin gösterdiği şiddette gazetecinin
korunmaması, toplum olaylarında bizim için büyük bir sorun. Bunun dışında gazetecilerin
sendikasız olması da ayrı bir sıkıntı. Bu sektörde sendikal çalışma yapmak pek olası değil.
İktidarın sendikalaşma yönünde taraf olması da sıkıntı veren bir olay. Hem Cumhurbaşkanı seçimlerinin hem genel seçimlerin olacağı bir döneme gireceğiz. Bu süreçte elbette
gazetecilere çok iş düşecek. Çünkü gazeteciler, halka bilgi kanalını açıyorlar. Yerel seçimlerde de gördük, siyasetçiler halkla bağlantı kurabilmek için kendileri beğenmeseler
de ekranlara, gazetelere koşuyorlar. Dolayısıyla bizim işimiz gerçekten zor. Gazetecilere
Özgürlük Platformu’nun 2 aydır dönem başkanlığını TGC yürütüyordu. Şimdi bu dönemi
daha önceki yıllarda olduğu gibi Basın Konseyi’ne devrediyoruz. Umarım birlikte bu
yükün altından kalkacağız. Size de başarılı çalışmalar dilerim.”
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GÖP, G9, TGC; TGS, ÇGD ve DİSK Basın-İş toplantı ve yürüyüş düzenledi

“Özgürlük gazeteciliğin oksijeni, gazetecilik demokrasinin garantisidir”

g.
tr

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bir araya gelen gazetecilik meslek örgütleri,
basının içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Meslek örgütleri, “Gazetecilik İçin
Ayağa Kalk” çağrısı yaptı.

.tg
c.
or

Gazetecilere Özgürlük
Platformu, G9 Gazetecilik
Platformu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş
Gazeteciler Derneği ve DİSK
Basın-İş Sendikası, 3 Mayıs
Basın Özgürlüğü Günü’nde
bir toplantı düzenledi. TGC
Gazeteciler Restoranı’nda
yapılan toplantıya; Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver,
TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten, G9 Platformu Sözcüsü ve Avrupa Gazeteciler Birliği
Onursal Genel Başkan Yardımcısı Doğan Tılıç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı
Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay ve DİSK Basın-İş Sendikası
Başkanı Faruk Eren’in de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

w

BAŞKAN OLCAYTO: HALKIN BİLGİ EDİNME KANALLARI TIKALI

Toplantı Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü ve Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun konuşmasıyla başladı.

w
w

Başkan Olcayto, şunları söyledi:

“Türkiye’de her yıl 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nü gelecekte, gazetecilerin daha
mutlu bir şekilde, görevlerini daha iyi yapabildikleri ortamda karşılarız diye düşünüyoruz.
Ne yazık ki; ülkemizde basın özgürlüğü iyiye gideceğine her yıl daha kötüye gidiyor. Son
günlerde yayınlanan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün, Freedom House’nun yaptığı açıklamalar; Türkiye’de basın özgürlüğünün ne denli geriye gittiğini gösteriyor. Basın
özgürlüğü kavramı üzerinde devlet erkanıyla, bazı gazetecilerle anlaşamıyoruz. Gazetelerin, televizyonların fazla olması basın özgürlüğü demek değildir. Basın özgürlüğü kamuoyunun doğruları, gerçekleri öğrenebilme şansını yakalamasıdır. Bu kanalların tıkalı
olmamasıdır. Türkiye’de halkın bilgi edinebildiğini söylemek çok zor. Hem mahkeme yasaklarıyla, hem akreditasyonla, hem sansürle, oto sansürle halkın bu hakkı kısıtlanıyor.”
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DOĞAN TILIÇ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HİÇBİR ZAMAN KUTLAYAMADIK
G9 Platformu Sözcüsü ve Avrupa Gazeteciler Birliği Onursal Genel Başkan Yardımcısı
Doğan Tılıç, şunları dile getirdi:

g.
tr

“Artık Türkiye’nin bir parti devleti haline geldiğini söylemek mümkün. Bir taraftan
medya patronlarının gazeteciler üzerinde baskıları sürerken bir taraftan kitlesel işsizlik
kendini gösterdi. Bu baskılara yola çıkmanın yolu örgütlenmek. Uluslararası da örgütlenmek gerekiyor. Eğer hep birlikte güçlü bir şekilde ayağa kalkmazsak benzer şikayetleri
dile getirmek zorunda kalacağız.”

UĞUR GÜÇ: GAZETECİLERİ SENDİKALI OLMAYA DAVET EDİYORUM

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç, şöyle konuştu:

.tg
c.
or

“Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde “Tutuklu Gazete”yi çıkarıyoruz. Tutuklu Gazete’de, gazetecilerin, hükümlü ve tutuklu gazetecilerin de yazıları bulunuyor. Gazetecilik öyle bir meslek ki, iktidardan yana olsanız
bile hakkınızda dava açılabiliyor. Gazetecilik mesleğinde maalesef örgütlü değiliz. Basın
özgürlüğü gününde, meslektaşlarımızı sendikalara örgütlenmeye davet ediyorum.”
Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:
“Dünyadaki basın özgürlüğü sıralamalarında Türkiye, Afrika ülkelerinden bile geri sayılıyor. Daha da vahimi en önemlisi yanaşma gazeteciliğin de prim yapmış olmasıdır.
Sırtını iktidara dayayanların küçük ve büyük çıkarları için mesleğini, meslektaşlarını savunmayan gazeteci sayısı arttı. Bu uygulamalar oto sansür iklimini de getiriyor.”
DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, şunları dile getirdi:

w
w

w

“Artık her şeye iktidar
karar veriyor. Kimin gazeteci
olup olmayacağına iktidar
karar veriyor. 1 Mayıs’ta sokaklarda bile kimin gazetecilik yapıp yapmayacağına
iktidar karar veriyor. Ben yine
örgütlenmeye davet ediyorum. Sarı basın kartı, gazetecilik ruhsatı değildir. İşini
yapmasını kolaylaştırmasıdır.
Gazeteci basın kartını alana kadar gazetecilik yapmıyor mu? Gazetecileri sendikalı olmaya davet ediyorum.”

GAZETECİLİK DEMOKRASİNİN GARANTİSİDİR
Toplantının ardından gazetecilik meslek örgütleri Beyoğlu'nda Tünel’de buluşarak
Galatasaray’a yürüdü.
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GÖP: Akreditasyon Danıştay’ın görevi değildir

g.
tr

GÖP Dönem Sözcüsü ve TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptığı açıklamada “Basın özgürlüğünü ve düşünceyi ifade özgürlüğünü kendisine engel olarak gören iktidarın sistematik olarak uyguladığı akreditasyonun devletin hukuk kurumlarından biri olan Danıştay
tarafından da benimsenmesi demokrasimizin geleceği açısından düşündürücüdür” diye
konuştu.

Gazetecilere Özgürlük Platformu Danıştay’ın 147'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen törene Anadolu Ajansı ve TRT temsilcileri dışındaki gazetecilerin alınmaması
ile ilgili olarak açıklama yaptı. GÖP Dönem Sözcüsü ve TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun
yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
c.
or

“Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının gazetecilere akreditasyon uygulanmasıyla engellenmesi sürecine son olarak Danıştay da katılmıştır. Hukukun üstünlüğünün güvencesi sayılan Danıştay bu tutumuyla keyfi olarak halkın haber alma hakkını
yok saymıştır. Basın özgürlüğünü ve düşünceyi ifade özgürlüğünü kendisine engel olarak
gören iktidarın sistematik olarak uyguladığı akreditasyonun devletin hukuk kurumlarından biri olan Danıştay tarafından da benimsenmesi demokrasimizin geleceği açısından
düşündürücüdür. Danıştay’ın her medya kuruluşuna eşit uzaklıkta olmasını ve gazeteciler
arasında ayrım yapmamasını beklemek hakkımızdır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü keyfi biçimde engelleyen bu tutumu protesto ediyor ve Gazetecilere Özgürlük
Platformu olarak akreditasyon uygulamasından vazgeçilmesini istiyoruz.”
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18.05.2015

GÖP: Muhalif medyayı susturmak için Anayasa ihlal ediliyor

g.
tr

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nun
yasalara aykırı bir talimatla "Ulaştırma Bakanlığı’na yazı göndererek, muhalif partilerin
sesini duyurabildiği televizyon, radyo ve internet sitesi gibi medya organlarının kullandığı
devlete ait uydu bağlantılarını kapatmayı amaçladığı" iddialarına karşı Gazetecilere Özgürlük Platformu bir açıklama yaptı. GÖP’ün yaptığı açıklamada “Bu talimat Anayasa
ve yayınlarla ilgili yasalara aykırıdır. Demokrasilerde örneği görülmeyen halkın haber
alma hakkının engellemeye yönelik yeni bir girişimdir” denildi.
Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü ve TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

.tg
c.
or

“Türkiye’de demokrasinin öncelikli şartı olan basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü
ilkesi ayaklar altına alınmaktadır. İktidar tek tip gazete, tek tip gazeteci istemektedir.
Seçimlere çok az bir süre kala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ulaştırma Bakanlığı’na yazı gönderilerek muhalif medya organlarının kullandığı devlete ait uydu bağlantılarının kapatılmasının istenmesi demokratik ülkelerde örneğinin görülmesi
mümkün olmayan uygulamalardır. Halkın haber alma hakkını engellemeye yönelik yeni
bir girişimdir.

w

Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez. Söz konusu istek başta 1982 tarihli T.C Anayasasının Basın Özgürlüğünü düzenleyen hükümleri başta olmak üzere 6112 sayılı Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a; Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali
Şartlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Savcılığın
tek başına idari bir tasarrufla basın özgürlüğünü engellemesi düşünülemez.

w
w

Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel yasaklamalardır. Demokratik devletlerde istisna olarak uygulanan sınırlamalar son yıllarda ülkemizde kurala dönüşmüştür.
Savcının talebi Anayasa’ya aykırıdır. Halkın oyuyla göreve gelenler halkın hangi bilgiye
ulaşacağına da kendileri karar vermek istemektedirler. Gazetecilere Özgürlük Platformu
bileşenleri olarak basın özgürlüğünü ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyecek bu
yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.”
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GÖP: Gazetecilerin görevlerini engelleme kampanyasından vazgeçin

g.
tr

Gazetecilere Özgürlük Platformu(GÖP), AKP aday adayı avukat Rahmi Kurt’un Hürriyet Gazetesi ve internet sitesi hakkında yaptığı tutuklama talepli suç duyurusuyla ilgili
bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Gazetecilerin halkın haber alma kanallarını açık tutmak için özgürce görev yapmaları uzun süredir adeta bir kampanya halinde engellenmeye çalışılıyor.
Bunun son örneği AKP aday adayı avukat Rahmi Kurt’un Hürriyet gazetesi ve internet
sitesine, Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam cezasına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktardığı haberle ilgili tutuklama talepli
suç duyurusunda bulunmasıdır.

.tg
c.
or

Suç duyurusunu yapan Avukat Rahmi Kurt, haberin başlığında ‘Yüzde 52 oy aldı,
idam kararı verildi’ ifadelerinin yer aldığını belirterek ' halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmek', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı eyleme teşvik etmek', 'suçu
ve suçluyu övmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarının işlendiğini öne sürmüştür.
Gelinen noktada her koşulda iktidarı desteklemeyi bir görev olarak gören bazı kişiler
medya kuruluşlarını ve gazetecileri ‘düşman’ ilan edip, hedef göstererek halkın gerçeklerden haberdar olmasını engellemeye çalışmaktadır.

w
w

w

Gazetecilerin görevlerini yapmalarını engelleme kampanyası tesadüfi değildir. Bu
davranış, demokratik ülkelerde örneği görülmeyecek bir biçimde doğrudan basın özgürlüğüne müdahale ve gözdağı vermektir. Medyaya müdahaleden artık vazgeçilmelidir.
"Bir kampanyaya dönüşen bu müdahaleleri şiddetle protesto ediyor, halkı ve siyasetçileri
basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlere karşı duyarlı davranmaya davet ediyoruz.”
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Gazetecilere Özgürlük Platformu:

g.
tr

“Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek için medyaya baskı
yapmaktan vazgeçin”
Türkiye'de medyaya ve gazetecilere yönelik artan baskılarla ilgili olarak Gazetecilere
Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü ve TGC Başkanı Turgay Olcayto bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu görüşler yer aldı:

İstanbul- Türkiye’de İç Güvenlik Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte gazeteler,
televizyonlar, radyolar, internet siteleri ve medya çalışanları üzerindeki baskılar endişe
verici boyuta ulaşmıştır.

.tg
c.
or

1.Gelecek gazetesine yönelik 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen polis baskınında Birgün
muhabiri Onur Öncü ile Gelecek gazetesi muhabirleri Ufuk Erhan ve Ezgi Aydın da
gözaltına alındılar. Meslektaşlarımız hala gözaltında tutuluyorlar.
2.Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve oğlu Bilal Erdoğan'ın hakkında açtığı hakaret davası nedeniyle yargılanıyor.

3. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında
şehit edildiği gün sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili açılan soruşturmada
Nazlı Ilıcak, Ceyda Karan, Barış Atay, Mirgün Cabas ve Banu Güven'in de aralarında
bulunduğu 10 gazeteci ‘terör örgütü propagandası yaptıkları’ iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı. Gazeteciler 4.5 yıla kadar hapis cezası ile açılan soruşturmada, attıkları
tweetler nedeniyle terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor.

w

4. Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan MİT Tırları hakkındaki fotoğraflı haber nedeniyle Can Dündar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele
Kanunu (TMK) kapsamında soruşturma başlattı.

w
w

5. Bugün Gazetesi Yargı Muhabiri Kamil Maman son 6 ayda attığı tweetler nedeniyle
hakkında 25 ayrı soruşturma açıldı. Maman, hakkındaki soruşturmaların davaya dönüşmesi halinde toplamda yaklaşık 130 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Seçime günler kala medya üzerinde baskı oluşturarak halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının önüne geçmek isteyenlere karşı meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu duyuruyoruz.
Gazetecileri hedef seçen bu hukuksuz uygulamalara son verilmesini ve alıkonan meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Gazetecilere Özgürlük Platformu
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Gazetecilere Özgürlük Platformu 29 Haziran’da panel düzenledi

Rehin alınan gazetecilik serbest bırakılsın

g.
tr

Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun düzenlediği toplantıda gazetecilik meslek örgütleri
başkanları, halkın haber alma hakkının, haberin, gazeteciliğin, gazetecilerin ve medya
patronlarının iktidar tarafından rehin alındığına dikkat çekti. Gazeteciler; soru sorabildikleri, tutuklanmadıkları, yayın yasaklarının, akreditasyonun, sansürün olmadığı bir
ortamda mesleklerini yapmak istedikleri noktasında birleştiler.

.tg
c.
or

Gazetecilere yönelik baskı,
tehdit ve tutuklamaların ortadan kalkması ve çalışanların sorunlarının çözümü için çaba
harcayan Gazetecilere Özgürlük
Platformu (GÖP) yeni kurulacak
hükümetten beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda
halkın haber alma hakkının, haberin, gazeteciliğin, gazetecilerin
ve medya patronlarının iktidar
tarafından rehin alındığına dikkat çekildi. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı
için yeni kurulacak iktidardan özgürlük alanlarının genişletilmesi, yasakları kaldırması
talep edildi

w

Toplantıya Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkan Yardımcısı Savaş Kıratlı ve G9 Platformu Sözcüsü Doğan Tılıç ise mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLER TUTUKSUZ YARGILANMALI

w
w

Toplantını moderatörlüğünü üstlenen Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:
“Basın sektörünün daha iyi bir yere gelmesi için özellikle saha da çalışan gazeteci arkadaşlarımızın daha sorunsuz çalışabilmesi için, güvenceli bir şekilde çalışabilmesi, sosyal durumlarının düzelebilmesi için çaba harcıyoruz. Şu anda cezaevinde olan 21 Kürt
meslektaşımız var. Taraf’tan Mehmet Baransu, Samanyolu’dan Hidayet Karaca cezaevinde. Bir türlü iddianame ortaya çıkmıyor, yargı başlamıyor. Haber aldığımıza göre de
Baransu’ya eziyetler yapılıyor. Biz gazeteci kimliği taşıyan her arkadaşımızın arkasında
durmak zorundayız. O nedenle gerçekten böyle bir eziyet varsa bunun kaldırılması lazım.
Biz gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasından yanayız. Akreditasyonların, yayın
yasaklarının, halkın haber alma hakkına dönük engellemelerin bitmesini istiyoruz.
TMSF’nin medya kuruluşlarına el koyması ve onları iktidarın sesi haline getirmesi önlenmeli. Terörle Mücadele Yasası’nın kaldırılmasını istiyoruz. Gazetecilerin sendikalaş-
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masının önündeki engeller kaldırılmalı. Gazeteciler hakça ücretler alabilmeli. 7 Haziran
seçimleri renkli, çok sesli bir tablo ortaya çıkardı. Buradan nasıl bir koalisyon çıkacak
hep beraber izleyip göreceğiz. Koalisyon kurulmadan önce hükümetten beklentilerimizi
net bir şekilde ortaya koymak istedik.”

AHMET ABAKAY: CUMHURBAŞKANI GAZETECİLERE DAVA AÇMA REKORU KIRDI

g.
tr

Toplantıda söz alan Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, şunları dile
getirdi:

.tg
c.
or

“Türkiye’de işsizlik sorunu var. İşsizliği, taşeronlaşmayı, medya yapısı ve bunun doğurduğu sonuçları pek konuşamıyoruz. Gazetecilerin düşük ücretle çalışmasını pek gündeme alamıyoruz. Onlara fırsat kalmadı. Çünkü mesleğimizle ilgili en önemli sorun
siyasal. Siyasal iktidarın çok ağır baskısı altında, ağır bir oto sansürle görev yaptığımız
için kendi ana sorunlarımız ikinci plana itildi. Çünkü basına düşman bir iktidarla karşı
karşıyayız..”

PINAR TÜRENÇ: ELEŞTİREL HABERCİLİK RUHU YOKSA GAZETECİLİĞİN RUHU KALMAZ
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, konuşmasında şu noktalara değindi:

“Bugün Türkiye’nin yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü olmak üzere iki önemli sorunu var. Yargı bağımsızlığı açısından çok fazla olayda yaşanmakta. Basın özgürlüğünü
ise bizler yaşamaktayız. Bizler hepimiz sahada bunun acısını çekmekteyiz. Sadece basın
özgürlüğü demekle geçmiyor tabii bu konu. Sansür, oto sansürü beraberinde getiriyor.
Eleştirel ruhun yok edilmesini getiriyor. Ve böylece medyanın bitirilmesi söz konusu.
Yalanlarla yolsuzluklarla ilgili iddiaların araştırılmasının önlenmesi, bunların ortaya çıkarılmasında da basının görev yapmaması, yaptırılmaması amaçlanıyor.”

FARUK EREN: GAZETECİLERİN YARGILANDIĞI DAVALAR DERHAL DURDURULSUN

w

DİSK Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, şöyle konuştu:

w
w

“İktidar kim olursa olsun yeni iktidardan ‘basından elinizi çekin’ diyoruz. İktidarın son
2 yılda basını tahakkümüne almak için doğrudan eylemleri oldu. Basın özgürlüğünün,
düşünce özgürlüğünün önünde engel teşkil eden tüm yasalar ayıklansın, elden geçsin
istiyoruz. İç Güvenlik Yasası, ifade özgürlüğünün önünde engeldir.”

UĞUR GÜÇ: SENDİKAL ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, şu noktalara dikkat çekti:

“Gazete ve medya şirketlerine el konulmasının engellenmesini istiyoruz. Bu önceki
ihale süreçlerinin gözden geçirilip bu grupların ihale süreçlerinin tekrar ele alınmasını istiyoruz. Sendikal özgürlük istiyoruz..”
Toplantının sonunda TGC Başkanı Turgay Olcayto, GÖP Dönem Sözcülüğü'nü Basın
Konseyi Başkanı Pınar Türenç'e devretti.

505

GOP DIGER BULTENLER123_Layout 1 4/11/16 12:03 AM Page 1

09.01.2015

GÖP Charlie Hebdo’ya destek verdi

g.
tr

Gazetecilere Özgürlük Platformu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans
Salonu’nda “Çalışan Gazetecilerin Sorunları” konulu bir toplantı düzenledi. Toplantı öncesinde Cağaloğlu Meydanı’nda bir açıklama yapan GÖP temsilcileri “GÖP olarak, düşünceleri nedeniyle katledilen Fransız meslektaşlarımızı ve dostlarımızı saygıyla
anıyor, katillerini ve sahip oldukları aklı lanetliyoruz” dedi.

.tg
c.
or

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir araya gelen Gazetecilere Özgürlük
Platformu üyesi gazetecilik meslek örgütleri temsilcileri yapacakları toplantı öncesinde
Cağaloğlu Meydanı’nda buluşarak Fransa’da Charlie Hebdo Dergisi’ne yapılan saldırıyı
kınadı.

AHMET ABAKAY: MESLEKTAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

Toplantı öncesi Cağaloğlu Meydanı’nda toplanan gazeteciler, 12 kişinin öldüğü Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısını Cağaloğlu'nda protesto etti. Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, şunları
söyledi:

w

“Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya İslamcı teröristlerce yapılan saldırı tüm insanlığa ve onun değerlerine yapılmıştır. Yalnızca İslam ile ilgili olanları değil tüm dinlerle
ilgili dogmaları konu edinen bu dergiye yapılan saldırı sonucu hayatını kaybedenler yalnızca Fransa’nın değil tüm dünyanın kaybıdır. Tüm dünya ve özellikle de Ortadoğu İslamcı terörizmin cenderesi altına alınmaya çalışılıyor. Son yıllarda artan benzer saldırılar
dünyaya hâkim kılınmaya çalışılan aklın ne olduğunu net biçimde gösteriyor. Türkiye’de
de yetkililerin kenardan dolanan açıklamalarla olayı geçiştirmeye çalışması ülkemizdeki
hâkim gericilik dalgasının yansımasıdır. ”

GÖP DÖNEM SÖZCÜSÜ ABAKAY: İKTİDAR BASINI KENDİLERİNE ENGEL GÖRÜYOR

w
w

Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü ve Çağdaş Gazeteciler Derneği
Başkanı Ahmet Abakay, şunları söyledi:
“5953 sayılı Basın İş Yasası’nın 1961 yılında çalışan gazeteciler lehine 212 sayılı yasayla değiştirilmesinin yıl dönümlerini “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak 10 Ocak’larda
kutluyoruz. Yasanın çıkışından bugüne dek geçen 54 yılda ne yazık ki gazetecilerin kazanımları büyük ölçüde budanmış sendikalaşma hakkı kullanılamaz hale getirilmiş, taşeronlaşma yaygınlaştırılmıştır. İş güvencesi ortadan kalkmış toplu işten çıkarmalar
günlük olaylar haline gelmiştir.”

BAŞKAN TURGAY OLCAYTO: HALKIN HABER ALMA KANALLARI TIKANDI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, konuşmasında şunları dile getirdi:
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“Fransa’da dergiye yapılan saldırı içimizi burktu. Dünyada 2014 yılında 138 gazeteci
öldürüldü. Gazeteciler neden öldürülüyor? Bu sorunun yanıtı, halka haber ulaştırma
kanallarının tıkanmasıdır. Halkı bilgisiz kılmaktır. Buna karşı örgütlenmek zorundayız.
Sendikayı güçlendirmek zorundayız. 2015’e pek çok arkadaşımız işsiz girdi. Bu işsiz arkadaşların yeniden işe dönme şansı yok. Ya mesleği terk edecekler ya da sosyal medyada
kendilerine yer tutmaya çalışacaklar. Üstelik çoğu nitelikli arkadaşlar. Hükümet Basın
İş Yasası’nı değiştirmeyi planlıyor. 5953 sayılı yasaya dokunulmamasının en iyi çare olduğunu düşünüyoruz. Biz kesinlikle 5953 sayılı yasaya dokundurtmayacağız. Bu yasadan
geri adım atmayacağız. Bu yasa şu an gazetecileri koruyan tek yasadır. Daha güvenli bir
ortam olana kadar da bu yasaya dokunulmasın istemiyoruz.”

TGS BAŞKANI GÜÇ: BU GİDİŞLE ÇALIŞAN GAZETECİ KALMAYACAK

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, şöyle konuştu:

.tg
c.
or

“Geçtiğimiz yıl 700’ün üzerinde basın emekçisi işten çıkartıldı. İşten çıkartmalar
2015’te hız kesmeden devam ediyor. Binlerce işsiz gazeteci çalışacak mecra bulamıyor.
Bu gidişle ne çalışan gazeteci kalacak; ne de anacak Gazeteciler Günü olacak. TGS, tüm
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı gösterecektir. Gelin
sendikamızda birleşelim. Yoksa iş güvencemiz maalesef işverenlerin, genel müdürlerin
iki dudağı arasında olacak.”

HIFZI TOPUZ: DÜŞÜNÜRLER İÇİN KARA BİR GÜN

İletişim Araştırmaları Derneği Onursal Başkanı Hıfzı Topuz, Fransa’dan birkaç gün
önce geldiğini ve mizah dergisine yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek
sözlerini şöyle sürdürdü:

w
w

w

“Fransa’dan geldikten sonra televizyonda gördüğüm haberler hiç de iç açıcı değildi.
İçimi kararttı. Öğleden sonra televizyonu açtığım içim büsbütün karardı. Fransa’daki
olayları bir saat sonra öğrenmiş olduk. Bu gerçekten gazeteciler, televizyoncular, ve
bütün düşünürler için kara bir gün. Herkes orada can veriyor. Korkunç bir olay. O andan
itibaren Fransa ve Dünya matem ilan etti. Bizde gazeteciler tutuklandı, öldürüldü ama
Fransa’da nadirdir. Bütün dünyada ve ülkemizde gösterilen tepkiler, bütün düşünce özgürlüğünü savunanlara güç katıyor. yaşanan bu kötü olay düşünce özgürlüğünü savunanları birleştirecek.”

GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ: GAZETECİLER ADLİ KORİDORLARINDAN ÇIKAMIYOR
Hürriyet ve Radikal İnternet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, şöyle dedi:

“Dün olduğu gibi bugün de gazetecilerin, gazetecilikten tutuklanmadıkları iddia ediliyor. Polisler, savcılar hangi faaliyetlerin gazetecilik olduğuna, hangi cihazların gazetecilik
unsuru olduğuna karar veriyorlar. Kağıt, kalemi, mühimmat niteliğine büründürüyorlar.
Her türden muhalif gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak görülüyor. Tutuklanan gazetecilerin akıbeti çok kötü oldu. Bu dönemde gazetecilerin meslekleri adliye kapılarında
yapar duruma geldi, adliye koridorlarından çıkamıyorlar.”
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12.05.2015

GÖP: Akreditasyon Danıştay’ın görevi değildir

g.
tr

GÖP Dönem Sözcüsü ve TGC Başkanı Turgay Olcayto yaptığı açıklamada “Basın özgürlüğünü ve düşünceyi ifade özgürlüğünü kendisine engel olarak gören iktidarın sistematik olarak uyguladığı akreditasyonun devletin hukuk kurumlarından biri olan Danıştay
tarafından da benimsenmesi demokrasimizin geleceği açısından düşündürücüdür” diye
konuştu.

Gazetecilere Özgürlük Platformu Danıştay’ın 147'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen törene Anadolu Ajansı ve TRT temsilcileri dışındaki gazetecilerin alınmaması
ile ilgili olarak açıklama yaptı. GÖP Dönem Sözcüsü ve TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun
yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

w
w

w

.tg
c.
or

“Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının gazetecilere akreditasyon uygulanmasıyla engellenmesi sürecine son olarak Danıştay da katılmıştır. Hukukun üstünlüğünün güvencesi sayılan Danıştay bu tutumuyla keyfi olarak halkın haber alma hakkını
yok saymıştır. Basın özgürlüğünü ve düşünceyi ifade özgürlüğünü kendisine engel olarak
gören iktidarın sistematik olarak uyguladığı akreditasyonun devletin hukuk kurumlarından biri olan Danıştay tarafından da benimsenmesi demokrasimizin geleceği açısından
düşündürücüdür. Danıştay’ın her medya kuruluşuna eşit uzaklıkta olmasını ve gazeteciler
arasında ayrım yapmamasını beklemek hakkımızdır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü keyfi biçimde engelleyen bu tutumu protesto ediyor ve Gazetecilere Özgürlük
Platformu olarak akreditasyon uygulamasından vazgeçilmesini istiyoruz.”
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13.06.2013

Gazetecilere Özgürlük Platformu Odatv davasını izledi

“Toplumun özgürlüğü için basın özgürlüğü şart”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu
Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Odatv davasının
duruşmasını izledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile birlikte 93 meslek örgütünün oluşturduğu
Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), gazeteci Soner Yalçın, Nedim Şener, Ahmet
Şık, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Yalçın Küçük’ün de aralarında bulunduğu 13 kişinin
yargılandığı Odatv davasının duruşmasını izledi.

.tg
c.
or

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel Sekreteri
Sibel Güneş, TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, GÖP Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Ercan İpekçi, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Yönetim Kurulu Üyesi Barry
White, Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda
kişi izledi.

TOPLUMUN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİ

GÖP Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Ercan
İpekçi, duruşma öncesi basın açıklaması yaptı. Özgür toplumun sağlanabilmesi için basının özgür olması gerektiğini söyledi.

w

"Toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, toplumun taleplerini ifade etmesine imkan
tanımayan, siyasi iktidarın baskısı altında sansürlenen, görevini yerine getiremeyen; basın
özgürlüğü mücadelesini bile sansürleyen bir basın, toplumun baskı altında tutulmasına
da maalesef aracılık yapıyor. "

w
w

GAZETECİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Yönetim Kurulu Üyesi Barry White, Türkiye'de
basın ve ifade özgürlüğü için savaşan gazeteci dostlarının yanında olduğunu ve onlarla
birlikte duruşmayı izlemek için geldiğini söyledi.
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24.07.2013

İkinci Gazetecilere Özgürlük Kongresi başladı

Gazetecilere özgürlük çağrısı yapıldı

.tg
c.
or

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti
(Ankara) desteğiyle "İkinci Gazetecilere Özgürlük Kongresi Taksim'deki The Marmara
Oteli'nde başladı.Türk ve dünya basınından çok sayıda gazeteci İkinci Gazetecilere Özgürlük Kongresi'nde biraraya geldi. Kongrede, gazetecilerin üzerindeki ağır baskıların
kaldırılması; tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması, Türkiye'deki yasaların uluslarası
standartlara kavuşturulması, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki her türlü engelin bir an önce giderilmesi çağrısı yapıldı.

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) tarafından, sansürün ilk kez kaldırılışının
(1908)105'inci yıldönümü olan 24 Temmuz 2013 tarihinde "İkinci Gazetecilere Özgürlük
Kongresi, Taksim'deki The Marmara Oteli'nde başladı.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) desteğiyle düzenlenen kongreye, GÖP'ü oluşturan 93 meslek örgütünün yanı sıra uluslararası gazetecilik
örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

w
w

w

Kongreye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, TGC Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş TGC Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, TGC Onur Kurulu Üyesi Atilla Özsever, CHP İstanbul Milletvekilleri Oktay
Ekşi, İlhan Cihaner ve Melda Onur, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkan Vekili Savaş
Kıratlı ve Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan
İpekçi, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Enstitüsü Derneği Başkanı ve
Milliyet Gazetesi ve Al-Monitor yazarı Kadri Gürsel, Yurt Gazetesi Köşe Yazarı Ayşenur
Arslan, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Posta Gazetesi yazarı
Nedim Şener, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Şükran Soner, gazeteci Ferai Tınç, Ahmet
Şık'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

DÜNYA BASINI İZLEDİ

Toplantıyı ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) Başkanı Jim Boumelha,
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkan Yardımcısı Nadezda Azhgikhina, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Basın Özgürlüğü Danışmanı Steven Ellis, Güneydoğu Avrupa
Medya Örgütü (SEEMO) Genel Sekreteri Oliver Vujovic, Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü (RSF) Avrupa Büro Temsilcisi Johann Bihr, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)
Başkan Yardımcısı Rob Mahoney, Uluslararası Yayıncılar Birliği'nden (IPA) Jose Borghino
ve Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin izledi.

TUTUKLU GAZETECİ YAKINLARI DA GELDİ
Yaklaşık 7 yıldır tutuklu bulunan gazeteci -radyocu Füsun Erdoğan'ın ablası Şengül
Tanrıverdi, oğlu Aktaş Erdoğan, Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay toplantıya katılan
510
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isimler arasındaydı.

İPEKÇİ: GAZETECİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ARTIYOR

g.
tr

Kongre, GÖP Dönem Başkanı ve TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit
Gürtuna’nın konuşmalarıyla başladı. Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı
ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi, basın ve ifade özgürlüğünün
önemine değinerek konuşmasına başladı. Sorunlarının sadece basın özgürlüğünden ibaret olmadığını söyleyen İpekçi, şöyle konuştu:

.tg
c.
or

"Bizler konuşmaktan, fikrimizi açıklamaktan, hakkımızı aramaktan, doğruları haberleştirmekten, işten atılmaktan, sendikalaşmaktan, toplu sözleşme yapmaktan, birbirimize sahip çıkmaktan korkarak, toplumun diğer kesimlerinin dayanışma çağrılarına
kulaklarımızı tıkayarak demokrasi mücadelesine katkı veremeyiz. Medya patronları; sermayenizi kaybetmekten korkarak bir yere varamazsınız, nasıl olsa bir gün kaybedeceğiniz
medyanızı şimdiden halkın sesiyle paylaşın, hiç değilse onurunuzu kurtarın."

TGC BAŞKANI OLCAYTO: BAYRAM DEĞİL MÜCADELE GÜNÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 24 Temmuz'ların Cumhuriyet
döneminde basın bayramı olarak kutlandığına dikkat çekti. Başkan Olcayto, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Daha adil yargının, daha eşitlikçi bir dönem gelmedikçe, siyasetin yargıya müdahelesi bitmedikçe basının önündeki engeller kalkmayacak. Türkiye'de uzun
süredir hiçbir şey değişmiyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller azalacağına daha da artarak önümüze konuluyor. Yaratılan bir korku iklimidir. Yaratılan bir
oto sansür iklimidir. Bu iklimde gazetecilerden bir şey beklemek de çok zor. Sahadaki
arkadaşlarımızın çalışmaları, direnişleri onların ya işten atılmalarıyla ya da susturulmalarıyla sona eriyor"

w

KONGRENİN ÖNEMİ

w
w

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Türkiye'de demokrasi
sorunun yaşandığını aktardı. Ümit Gürtuna "Hapise atılmış gazetecilerin özgürlüğünü
öngören bir felsefe ile bu kongrenin temelleri iki yıl önce atıldı. Geçen süre içinde gördük
ki, demokrasi ayıbı yerini rejim tehdidine bırakmış durumda.".

MUJATOVİC: TÜRKİYE'DE YAŞANANLARI İZLİYORUZ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT - OSCE) Medya Özgürlüğü Temsilcisi
Dunja Mujatovic de görüntülü bir mesajla kongreye katkı sundu.
Mujatovic, şunları söyledi:

"Gazeteciler, korkutuluyor, dövülüyor, ekipmanlarına el konuluyor, terörizm gibi ağır
suçlarla korkutuluyor. Nasıl oluyor da basın mensubu bu kadar çok davaya konu oluyor?
İşini kaybediyor veya artık düşüncelerini yazamıyor, yazma özgürlüğü elinden alınarak
işinden kovuluyor? Bu kişiler bence, özgürlüğü kısıtlanmış bireylerdir. En yüksek makamlardan bu kişilerin objektif ve eşit koşullarda yargılanmalarını, davalarının sonuçlan511
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dırılmasını ve bir an önce özgürlüklerine kavuşturulmalarını istiyoruz. Biz de elimizden
geleni yapacağız. Sizin yanınızdayız"

AZHGİKHİNA: GAZETECİLERİ BASKICI ORTAMDAN KURTARMALIYIZ
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkan Yardımcısı Nadezda Azhgikhina, bugün
karşımızda 64 gazetecinin tutuklu olduğu gerçeğinin durduğunu söyledi.

POLİTİKACILARA ÇAĞRI

g.
tr

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Basın Özgürlüğü Danışmanı Steven Ellis, Türkiye'de
yaşanan olumsuzluklara rağmen 3 yıldır işini yaparken öldüren gazeteci olmamasından
dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO) Genel Sekreteri Oliver Vujovic, şöyle
konuştu:

.tg
c.
or

"Geçen bir yıl içinde Sırbistan'da 38, Makedonya'da 21, Türkiye'de 138 dava açılmış.
Çünkü bu durum Türkiye için olumsuzluk yaratıyor. Türkiye, ekonomi, kültür, sanat alanında hatta dizi alanında çok tanına bir ülke. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin başka meşhur olduğu bir konu da insan hakları, düşünce özgürlüğü ve diğer haklar konusunda çok
kısıtlayıcı olması. "

DÜNYAYA SES VERİN: ENGELLERİ KALDIRIN

w

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Ankara Büro Temsilcisi Johann Bihr: Uluslarası örgütlerin Türkiye'de yaşananlar yakından takip ettiklerini dile getirdi. Uluslararası
PEN Başkan Yardımcısı, Yazar Eugene Schoulgin, tutuklu gazetecilerin sayısının artış
göstermesine dikkat çekti. Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin isimlerini tek tek okuyan
Schoulgin, "Yaşananlar uluslarası anlamda kabul edilemez hal aldı. Biz de olup bitenleri
yakından takip ediyoruz. Kişilerin ne kadar ızdırap çektiklerini görüyoruz. Bugün 119 gazeteci tutuklu ve yargılanıyor. Hepsinin tek tek ismini söyleyemeyiz ama hepsi bir ızdırabı temsil ediyor."

w
w

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) temsilcisi José Borghino, yayıncılar üzerindeki
baskılar değindi. Kıbrıs Basın-Sen Temsilcisi Beran Dağtaş, Kıbrıs'ta gazetecilerin yaşadığısorunlara dikkat çekti. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ-FIJ)Başkanı Jim Boumelha ise, İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den 207 davanın geldiğini ve çoğunun
basın, ifade ve düşünce özgürlüğü ile ilgili olduğunu aktardı.
Kongreye, ilk kongrede olduğu gibi, yargılanan gazetecilerin yanı sıra hapisteki gazetecilerin aileleri ve avukatları ile tahliye edilen gazeteciler de katıldı. Mustafa Balbay'ın
eşi Gülşah Balbay, "Mustafa, başı dik ve onurlu bir gazetecidir. Nazım Hikmet'e yazması
için bir daktilo verildi ama Mustafa'ya içeride yazabilmesi için bir daktilo bile verilmiyor"
diye konuştu.
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25.09.2013

GÖP Füsun Erdoğan'ın duruşmasını izledi

“Füsun Erdoğan bir an önce serbest bırakılsın”

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu
(GÖP), 8 yıldır tutuklu yargılanan gazeteci-radyocu Füsun Erdoğan’ın İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasını izledi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük
Platformu (GÖP) , 8 yıldır tutuklu yargılanan gazeteci-radyocu Füsun Erdoğan’ın Çağlayan İstanbul Adliyesi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasını izledi.
Duruşmayı; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, TGC Başkan
Yardımcısı Dr. Recep Yaşar, Gazetecilere Özgürlük Platformu dönem başanlığını yürüten
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Derneği Başkanı Kadri Gürsel, Uluslararası Basın Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Ferai Tınç, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı
Ercan İpekçi, Hollanda Gazeteciler Sendikası Temsilcisi Mehmet Ülger, Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nu (AEJ) Temsilcisi Esben Ørberg, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Nazım Alpman, Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak, Füsun Erdoğan'ın kardeşi Şengül Tanrıverdi, Füsun
Erdoğan’ın oğlu Aktaş Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

GÖP: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ AYAKLAR ALTINDA

w
w

w

Duruşma öncesi GÖP adına açıklama yapan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Derneği
Başkanı Kadri Gürsel, “Gazetecilere Özgürlük Platformu olarak; bugün adliyede gazeteci
Füsun Erdoğan’ın duruşmasını izlemeye geldik. Çünkü biz, Erdoğan’ın gazetecilik faaliyeti
yüzünden tutuklandığını, bir siyasi değerlendirme sonucu tutuklandığını ve asla ‘bir
yasa dışı örgütün yöneticisi ya da mali sorumlusu olmak’ gibi bir suçtan ötürü değil, tamamen iktidarın hoşuna gitmeyen gazetecilik faaliyetlerin ötürü tutuklandığını ve uzun
tutuklulukla da ayrıca cezalandırıldığını, hakkında sanki bir mâhkumiyet kararı verilmiş
gibi Füsun Erdoğan’ın 7 yıla yakın bir süredir cezaevinde tutulduğunu biliyoruz ve bunu
protesto etmek ve Füsun Erdoğan’a desteğimizi sunmak için buradayız” diye konuştu.

KANSERE YAKALANDI…

Füsun Erdoğan’ın cezaevindeki çeşitli sağlık sorunları yaşadığına da dikkat çeken Gürsel, “Füsun Erdoğan, 1995 yılında kurmuş olduğu Özgür Radyo’yu 2006’da tutuklanana
kadar yönetmiştir. Ondan sonra da kendisini bir dipsiz kuyunun içinde bulmuştur. Ve
dipsiz kuyu içinde unutulmadığını Füsun Erdoğan’a göstermek için burada bulunuyoruz.
Cezaya dönüşmüş tutukluluğun Füsun Erdoğan’ın sağlığın da olumsuz etkilediğini bir
kez daha paylaşmak istiyorum. Kendisi cezaevinde kansere yakalanmış ve ameliyat geçirmek zorunda kalmıştır. Erdoğan’ın başka sağlık sorunu da bulunmaktadır” dedi.
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26.09.2013

Gazetecilere Özgürlük Platformu'ndan RTÜK ve TBMM'ye çağrı

g.
tr

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Yener Güneş, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun
(RTÜK) Ulusal Kanal’a çeşitli gerekçelerle, 20.05.2013 tarihinden bu yana toplam 58
adet ceza verdiğini, bu cezaların toplam bedelinin 673 bin lirayı aştığını ve RTÜK yetkililerinden aldıkları bilgiye göre sırada çok sayıda ceza bulunduğunu yazdı.
RTÜK’ün verdiği cezalarla ilgili gerekçelerdeki çelişkiler incelendiğinde dahi, Ulusal
Kanal’ın vahim hukuk ihlallerine sistematik olarak maruz bırakıldığı görülüyor.

.tg
c.
or

Kanala tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle 11.06.2013 tarihli ve 2 no.lu kararla verilen cezanın gerekçesinde Gezi Parkı olaylarındaki yayınlara atıfta bulunulurken, Ulusal
Kanal Genel Müdürü Ceyhun İlsever’in “Gezi Parkı olaylarından dolayı RTÜK tarafından
ceza verildi” yönündeki açıklamasına dayanılarak RTÜK’e iftira atıldığı gerekçesiyle
17.07.2013 tarihli ve 3 no.lu bir başka cezanın kesilmiş olması bu hukuk dışı çelişkilere
örneklerden biri.
RTÜK, Gezi Parkı olaylarındaki yayınlarıyla ilgili olarak geçen haziranda da Ulusal Kanal’ın dışında Halk TV, Cem TV ve EM TV’yi uyarmış veya para cezası vermişti. Bugün
Ulusal Kanal’ın kapatılmasının tartışılmaya başlanması, RTÜK’ün ifade ve medya özgürlüğünü sınırlayıcı bir işlev gördüğü yönünündeki endişeleri artırıyor.
Onlarca gazetecinin hâlâ hapiste olduğu, haber yaparken fiziki ve psikolojik şiddete
maruz kaldığı, işten çıkarıldığı veya çıkarılma tehdidi altında otosansüre zorlandığı ve
gazetecilere karşı açılan binlerce davanın sürdüğü bu ülkede, tüm vatandaşların vergileriyle çalışan RTÜK’ün de denetim bahanesiyle muhalif medya organlarının üzerine onları adeta ölüme mahkum edercesine ceza yağdırması basın özgürlüğünü fevkalade
sınırlayan bir durum arz etmektedir.

w
w

w

RTÜK’ü, denetim işlevini yasalarda öngörülen şekilde tarafsız yapmaya, iktidarı eleştiren radyo ve televizyonlara yönelik ağır özgürlük ihlallerine son vermeye davet ediyoruz. TBMM’yi ve hükümeti, gazetecilerin görevlerini demokratik ülkedeki kıstaslara göre
özgürce yapmasını sağlayacak tüm yasal düzenlemeleri yapmakla birlikte, RTÜK’ün keyfi
uygulamalarını önleyecek adımları da acilen atmaya çağırıyoruz.

Gazetecilere Özgürlük Platformu
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01.10.2015

GÖP Evrensel Gazetesi çalışanlarına destek verdi dayanışma çağrısı yaptı

"İnadına gazetecilik yapmaya devam edeceğiz"

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Vali gazeteciyi vatandaş saymıyor, gazeteciler korunmuyor, saldırılar cezasız kalıyor" dedi. TGS Genel Başkanı ve GÖP
Dönem Sözcüsü Uğur Güç ise "Gazetecilere dava açılıyor, adalet rapor alıyor" dedi.

.tg
c.
or

Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ve Arif Koşar, İstanbul 2. Asiye Ceza Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanmak üzere dün adliyedeydi. Duruşmayı izlemeye; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, TGC Onur Kurulu Üyesi Şükran Soner, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve GÖP Dönem Sözcüsü Uğur Güç, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş’un da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci
adliyedeydi. Ancak duruşma hakimin raporlu olması nedeniyle ertelendi.

BAŞKAN OLCAYTO: ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ YOK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

w

“Gazetecilerin üzerindeki yük her gün biraz daha ağırlaşıyor. Tehditler giderek artıyor.
En son üyemiz Ahmet Hakan’a yapılan bir saldırı söz konusu. Bunun altından elbette
birlik olarak kalkacağız. Dayanışma haline olmamız gerekiyor. Türkiye’de İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da büyük yetkilerle donatılmış Vali’nin, Emniyet Müdürü’nün gazetecileri
adeta yurttaş olarak görmemesi, devletin bütün yurttaşları koruması gerekirken gazetecileri korumaktan adeta kaçınması, gazetecileri düşman ilan eden iktidarın temsilcilerine görüşüne sahip çıkması çok yanlış bir tutum. Çağdaş demokrasilerde böyle bir
görüntü yok.."

UĞUR GÜÇ: ADALET RAPOR ALMIŞ DURUMDA

w
w

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, şöyle konuştu:

"Demokratik ülkenin tek güvencesi gazeteciler ve basın özgürlüğüdür. Gazetecilerin
bir araya gelmesi gereken günlerden bir tanesi. Mahkemelerin üzerinde bizim burada
olmamız gazetecilerin davalara destek çıkması baskı oluşturuyor.”

NASUHBEYOĞLU: GAZETECİLER YAZDIKLARINDAN DOLAYI YARGILANIYORLAR
Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu, şöyle konuştu:

“Söylenecek çok şey var. Bugün Ali İsmail Korkmaz davasında avukatlarının yaptığı
açıklamayı haberleştirdiğimiz için Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyorduk. Hakim
gelmediği için duruşma ertelendi. Adliyeler gazetecilerin haber yaptığı yerler ama biz
gazeteciler burada haber olmaya başladık.”
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01.10.2015

GÖP Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Korkmuyoruz

g.
tr

2010 yılında 94 gazetecilik meslek örgütü tarafından kurulan Gazetecilere Özgürlük
Platformu İstanbul Valiliği önünde bugün saat 15.00'de bir araya gelerek bir basın
açıklaması yaptı. Gazeteciler, basının üzerindeki baskıların bir an önce son bulmasını
istedi.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan’a yapılan saldırıyı protesto etmek
üzerine Cağaloğlu’nda bulunan İstanbul Valiliği önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve GÖP Dönem Sözcüsü Uğur Güç, TGC Genel Sekreteri
Sibel Güneş, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, TGC Onur Kurulu Üyesi Şükran
Soner, TGC Balotaj Kurulu Üyesi Engin Başçı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin
Celal Zeynioğlu, , Basın Konseyi'nin başkanı Pınar Türenç, Pen Türkiye Merkezi 2. Başkanı
Halil İbrahim Özcan, Çağdaş Gazeteciler Derneği adına Nazım Alpman ile Tuğrul Eryılmaz ve Mustafa Bakacak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

AHMET HAKAN’A YÖNELİK SALDIRI HEDEF GÖSTERMENİN SONUCUDUR

TGS Genel Başkanı ve GÖP Dönem Sözcüsü Uğur Güç'ün okuduğu açıklamada şu
görüşler yer aldı:

w

“Baskılarınızdan, saldırılarınızdan, tehditlerinizden, davalarınızdan korkmuyoruz. Yolumuzu kesseniz de, bizleri darp etseniz de, yıllarca cezaevlerinde yatmakla tehdit etseniz de biz gazeteciler olarak gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.
Biliniz ki bizlere açtığınız davalar, saldırılar Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların haber
alma hakkına yapılan saldırılardır.

w
w

Biz bu mesleğe girerken evrensel gazetecilik ilkelerini uygulamak için her şeyi göze
alan gazetecileriz. Dün gece Ahmet Hakan’a yapılan saldırı haftalardır iktidar tarafından
yürütülen hedef gösterme operasyonunuz sonucudur.
Ahmet Hakan Coşkun’a saldıran dört kişi değil gazeteciliği biat ettirmeye çalışan
iktidar zihniyetidir. Açıktan hedef gösterilen Ahmet Hakan’a 17 gündür talep etmesine
rağmen koruma verilmemesi, bizlere Uğur Mumcu’ya, Hrant Dink’e yapılanları hatırlatmaktadır.
1 saat önce bir açıklama yapan İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin ‘Sayın Coşkun'a, talebi üzerine, 'Çağrı üzerine koruma' tahsisi yapılmış olup müessif olayın meydana geldiği
gün Sayın Coşkun'un koruma çağrısında bulunmadığı anlaşılmıştır’ demiştir. Fakat neden
Ahmet Hakan 17 gündür koruma verilmediğini kamuoyuna açıklamalıdır.”
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15.10.2015

Gazetecilere Özgürlük Platformu Ankara katliamını protesto etti

g.
tr

Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), toplumu yasa boğan 10 Ekim Cumartesi katliamının gerçekleştiği Ankara Garı önüne karanfil bıraktıktan sonra saldırıda hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler
Derneği (ÇGD), DİSK Basın-İş, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği,
Parlamento Muhabirleri Derneği,
Ekonomi Muhabirleri Derneği,
Haber-Sen, Avrupa Gazeteciler
Birliği Türkiye Temsilciliği, Basın
Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun da aralarında bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), 10 Ekim
Cumartesi katliamının gerçekleştiği Ankara Garı'nın önünde sessiz bir yürüyüşle ölenlerin
anısına saygı duruşunda bulundu.

w

GÖP temsilcileri olayın yaşandığı noktaya çiçekler bıraktı. Törene; Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten, GÖP Dönem Başkanı ve TGS Genel Başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet
Abakay, G9 Platformu Sözcüsü ve Avrupa Gazeteciler Birliği Onursal Genel Başkan Yardımcısı Doğan Tılıç, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Köksel Bozkurt, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Basın Konseyi Yüksek Kurul
Üyesi Başar Yaltı katıldı.

w
w

Ankara Garı önünde yapılan törende GÖP Dönem Başkanı ve TGS Genel Başkanı Uğur
Güç bir açıklama yaptı.

GÖP OLARAK YAYIN YASAKLARINI TANIMIYORUZ

“Artık sözün bittiği yerdeyiz. Geçici saray hükümeti dün getirdiği yasaklarla sözlerimizi, kelimelerimizi, cümlelerimizi elimizden almak istiyor. İstiyorlar ki; bedenlerini barışa
siper eden insanların nasıl katledildiğini konuşmayalım, dinlemeyelim, görmeyelim, yazmayalım. O kadar kör oldular ki Ankara'dan önce getirdikleri yasakların, bu hain saldırıya
yol açtığını görmüyorlar. Bu yasakları çıkarmaya hiç kimsenin hakkı yok. Hele hele geçici
saray hükümetinin hiç yok. Özellikle toplumu derinden sarsan, tüm halkların kalbini kanatan bu melun saldırının faillerinin ortaya çıkartılması görevi Meclis’indir. Şu anda toplumun en yetkili kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.Bu sebeple biz gazeteci meslek
örgütlerinin oluşturduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu olarak getirilen yasakları tanımıyoruz. Bu yasaklar bizim için yok hükmündedir.“
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05.11.2013

Gazeteciler İçin Ayağa Kalk Günü’nde 5 dakikada 1 adım atıldı

GÖP tutuklu gazeteciler için yürüdü

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu
(GÖP), 5 Kasım “Gazeteciler İçin Ayağa Kalk” Günü kapsamında tutuklu gazeteciler için
Beyoğlu’nda “5 Dakikada 1 Adım” eylemi düzenledi. Eyleme Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Uluslararası Yayıncılar Birliği, Gazetecileri Koruma Komitesi, Dünya Gazete Sahipleri Birliği ile Avusturya, Rusya, İspanya, Yunanistan ve Fransa’daki gazetecilik meslek
örgütleri mesajlarıyla destek verdi.

.tg
c.
or

Türkiye’deki 93 meslek örgütünün oluşturduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu 5
Kasım "Gazetecilik İçin Ayağa Kalk" (Stand-Up For Journalism) Günü’nde gazetecilerin
sendikal örgütlenme haklarına, hapisteki gazeteciler sorununa, basın ve ifade özgürlüğü
üzerindeki baskılara dikkat çekti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), 5 Kasım “Gazeteciler için Ayağa Kalk” gününde İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda "Adalete Yürüyoruz / Long Walk for Justice" adı altında bir yürüyüş
yaptı.

w

Yürüyüşe; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, TGC Genel
Sekreteri Sibel Güneş, Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Sözcüsü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Gazeteciler
Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna,TGF Başkanı Atilla Sertel, Basın Konseyi
Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan ve Basın Konseyi Genel Sekreteri Namık Koçak, Uğur
Dündar, Soner Yalçın ve Şükran Soner’in de aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

EYLEME ULUSLAR ARASI GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ DE DESTEK VERDİ

w
w

Eyleme Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Uluslararası Yayıncılar Birliği, merkezi New
York’ta olan Gazetecileri Koruma Komitesi, Dünya Gazete Sahipleri Birliği ile Avusturya,
Rusya, İspanya, Yunanistan ve Fransa’daki gazetecilik meslek örgütleri mesajlarıyla destek
verdi.

DÜNYA, GAZETECİLER İÇİN AYAĞA KALKIYOR

GÖP Dönem Başkanı olan Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, şunları
söyledi:
“Her 5 Kasım günü Avrupa’da ‘Gazeteciler için ayağa kalk’ günü olarak kabul ediliyor.
Gün boyu mesleki taleplerin dile getirildiği etkinlikler yapılıyor. Avrupa’da basın meslek
örgütleri 5 Kasım’ı çeşitli ülkelerin Türkiye büyükelçilikleri önünde basın açıklamaları düzenleyerek, ülkemizdeki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların kaldırılmasını talep ediyorlar.”
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GÖP BAŞKANI AHMET ABAKAY’DAN İKTİDARA ÇAĞRI
Ahmet Abakay, iktidara da bir çağrı yaptı:

g.
tr

“Gazetecilere Özgürlük Platformu olarak başta Başbakanı ve iktidarın temsilcilerini
basın, düşünce ve ifade özgürlüğünü sağlamaya, baskıları ve oto sansür iklimini ortadan
kaldırmaya davet ediyoruz. Haksız ve hukuksuz şekilde ailelerinden ve mesleklerinden
uzaklaştırılan cezaevindeki gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasını sağlamaya çağırıyoruz. GÖP, mesleğimize, meslektaşlarımıza karşı uygulanan, baskılara karşı mücadelesini, hem bu konudan rahatsız olmayan iktidar temsilcilerine hem bu baskı sürecini
olağan karşılayan kimi gazeteci ve yazarlara karşı ödünsüz sürdürecektir” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye’nin basın ve ifade
özgürlüğü sıralamasında dünyada 154. sırada olduğuna vurgu yaptı.

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi, tutuklu gazetecilerin ve işsiz kalan
gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Ülkemizde sendikal örgütlenme sorunu olduğunun
altını çizen İpekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde en önemli problem, gazetecilerin durumuyla çok net ortaya konuluyor.
Gazeteciler özgür değil çünkü onlar örgütlü değil.”

SONER YALÇIN: SADECE GERÇEKLERİ YAZIN

Eylemde söz alan gazeteci - yazar Soner Yalçın ise, “Soner Yalçın: Bizim önümüzde
bir kuyumcu terazisi var ve bizi bu terazide ‘bu gazeteci değil çünkü yalan yazıyor’ şeklinde yargılayabilirsiniz. Ancak mahkemeler; yaptığınız haber, gerçek veya yalan diye
değil sadece haber yaptığınız için sizi cezaevine atıyorlarsa orada ne adalet arayın ne
gazetecilik arayın” dedi ve konuşmasına şunları ekledi:

w
w

w

“Bizim başımıza gelen budur arkadaşlar. Biz haber yaptığımız için gerçeği yazdığımız
için cezaevine atıldık. Bunun için sadece bir tek şey yapabiliriz. Bizim tek bir örgütümüz
var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası. Bu örgütlü mücadeleyi sürdürmek zorundayız. İleride dönüp bu günlere baktıkları zaman kimin gazetecilik
yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. Ben pankartın diğer tarafında olan meslektaşlarıma sesleniyorum. Onurlu bir hayyat için, bu mesleğe aşık gazeteciler, sadece gerçeği yazın”
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30.11.2015

Gazetecilere Özgürlük Plaftormu yürüyüş düzenledi

GÖP: Gazetecilik gazetecilere bırakılmalıdır

g.
tr

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu,
Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünden Cumhuriyet Gazetesi’ne yürüyüş düzenledi.
GÖP Dönem Sözcüsü ve Basın Enstitüsü Derneği Başkanı (IPI) Türkiye Temsilcisi Kadri
Gürsel, “Gazeteciler mesleklerini icra etmekte özgür olmalıdır ki Türkiye’de çözüm üreten, sağlıklı ve sürdürülebilir bir demokrasi kurulabilsin” dedi.

w

.tg
c.
or

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de içinde bulunduğu Gazeteciler Özgürlük Platformu (GÖP), gazetecilerin yanında olmaya devam ediyor. Gazetecilere Özgürlük Platformu, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem
Gül’ün tutuksuz yargılanmaları çağrısı yapmak için 29 Kasım Pazar günü saat 12.00'de
Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünden Cumhuriyet Gazetesi’ne yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Özdemir, Niyazi Dalyancı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Uğur Güç, TGS
Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK-Basın
İş Başkanı Faruk Eren, DİSK Basın-İş’ten Murat İnceoğlu CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer, Gürsel Tekin, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Genel Sekreteri Ümit Gürtuna, Cumhuriyet
Vakfı İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, İcra Kurul Başkanı Akın Atalay, Hürriyet gazetesi, Genel
Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, gazeteciler
Nedim Şener, Tuğrul eryılmz, Namık Koçak, Miyase İlknur, Murat Yetkin, Cumhuriyet
Gazetesi yazarları, çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.
Cumhuriyet Gazetesi önünde yapılan basın açıklamasını GÖP Dönem Sözcüsü ve Basın
Enstitüsü Derneği Başkanı IPI Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel yaptı.

w
w

VATANDAŞLARIN KENDİLERİNDEN GİZLENEN GERÇEKLER HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ
MÜMKÜN KILDILAR
Kadri Gürsel, şunları söyledi:

“Gazetecilere Özgürlük Platformunu oluşturan basın meslek örgütlerinin temsilcileri
olarak bizler, bugün burada Cumhuriyet gazetesi ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için toplandık. Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve
Ankara Temsilcisi Erdem Gül, yaptıkları önemli gazetecilik nedeniyle iktidar tarafından
hapse atılarak cezalandırıldılar. İki değerli ve cesur meslektaşımız, Suriye’deki iç savaşın
bir tarafına kamyonlar dolusu silah gönderildiğini belgelediler diye askeri ve siyasi casuslukla, terör örgütü üyeliğiyle ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamakla
suçlanıyorlar. Bu ithamlar her türlü hukuk, akıl, izan ve vicdan ölçüsünü iğfal etmektedir.
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tahliye olana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL’ÜN MEKTUPLARI OKUNDU
Cumhuriyet Gazetesi önünde daha sonra Can Dündar ve Erdem Gül'ün mektuplarını
Murat Sabuncu ve Tayfun Atay okudu. Can Dündar ve Erdem Gül'ün meslektaşlarına
mektupları şöyle:

g.
tr

Can Dündar'ın mektubu şöyle: “Silivri'deki ilk gecemde televizyonum yoktu. Tatsız
bir karanlığa yapayalnızdım. Ertesi gün televizyon verdiler. Açtım. Sizleri gördüm. Özgürlük diye haykıran sesiniz doldurdu hücremi. Işığınızla aydınlandım.

.tg
c.
or

Yapayalnız da olsam yürümeye kararlı olduğum bu yolda yapayalnız olmadığımı gördüm. Hücrem sizinle dolu, öylesine kalabalık şimdi. Bugün de sesinizi duyuyor olacağım.
O ses, bu dayanışma tutsak gazetecileri dışarıya, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak. Hepinizi
sevgiyle selamlıyorum”

ERDEM GÜL'ÜN MEKTUBU

w
w

w

Dışarıdaki arkadaşlara; Hapiste 2. günümü şu saatler itibariyle tamamlamış durumundayım. Yani cezaevinde hiyerarşik olarak yükselme havalarındayım. Yani mahpus
olarak kıdem basıyorum. Bütün mesaimi usta bir mahpus olmaya verdiğim için siz dışarıdakilerin halini o kadar çok almayacağımı kabul edersiniz. Örnek vereyim. Dün akşam
saatlerinde televizyonumuz gelmişti, orada gördüm. Bizim için basın açıklaması yaparken gaz yemişsiniz. Şimdi çok üzüldüm desem, bana "Bekara karı boşamak kolay" yanıtı
vermeniz doğal olur, çünkü burada gaz yok. Tutuklanmamıza ve casus olma ihtimalimize
çok sevinen gazetecilerle de siz uğraşacaksınız. Çünkü biz burada başka bir ustalık peşinde çok meşgulüz. Ama 2 gündür burada beni en çok etkileyen gelişme Tahir Elçi'nin
öldürülmesi oldu. Üstelik gazetede bizim tutuklanışımızı eleştiren sözlerini okuduktan
sonra son dakika haberiyle gördüm başına gelenleri. Çok sarsıcı. Büyük bir kayıp. Ama
zaten Türkiye çok zamandır hep kaybediyor. Belki bu ödediğimiz bedeller bu kayıpların
durdurulmasına katkı yapar diye kendimi de avutmak istiyorum. Kormayan, umutsuzluğa kapılmadan bir araya gelip sesini yükselten ve ülkenin geleceği için iyi şeyler söyleyen tüm dostlara en içten selam ve sevgiler.”
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SAĞLIK KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyelerine İndirim Yapan

.tg
c.
or

DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE DİŞ HEKİMLERİ

g.
tr

Sağlık Kuruluşları ve Doktorlar

DENTOPIA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Cemiyetimiz üyelerine ve birinci derecede yakınlarına
a) Ağız ve diş muayenesi ücretsiz.
b) Yapılan her türlü tedavilerde Diş Hekimleri Odası’nın belirlediği güncel fiyatlar
üzerinden TGC üyelerine %15 indirim uyguluyor.
Bahçelievler Şube : İzzettin Çalışlar Cad. Ömür Sok. No: 6/1 Bahçelievler / İstanbul
Bahçeşehir Şube : Tahtakale mah. Fırat 1 Cad. No:2 Bahçeşehir / İstanbul
Tel
: 0212 507 33 33 / 444 33 68
Web site
: www.dentopia.com.tr

BAKIRKÖY ESTETİK DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

w
w

w

Dolgu, diş taşı temizliği, diş çekimi, kanal tedavisi, kaplama- metal üstü porselen,
damak yarım çelik protez, zirkonyum kaplama - lamina kaplama, damak tam protez,
diş beyazlatma, temizlik paket, ortodonti, periodontoloji tedavisi alanlarında hizmet
veren poliklinik TGC üyeleri ve yakınlarına, hizmet aldıkları merkezin ücret tarifesi
üzerinden %20 indirim uygulayacak.
TGC üyeleri, hizmetten TGC üye kimlik kartını veya sarı basın kartını göstererek yararlanabilecek.
Adres : Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Zeytinlik Mahallesi,
Cumhuriyetçi Sokak, Konuk Apt. B Blok No2/2 Bakırköy/İstanbul
Tel
: 0212 858 16 16
Fax : 0212 858 16 58

ORTONORM TEDAVİ MERKEZİ
Ortonorm Tedavi Merkezi üyelerimizin ve birinci derecedeki yakınlarının ortodonti
tedavilerini Diş Hekimleri Odası’nın belirlediği asgari fiyat listesi üzerinden %20 indirim ile yapıyor.
Adres: Abide-i Hürriyet Cad. Nazik Apt. No: 55/3 Şişli / İstanbul

522

SAGLIK KURULUSLARI_Layout 1 4/11/16 12:05 AM Page 2

Tel
: 0212 291 52 97
Merkez : Bağdat Caddesi Ethem Bey Apt. No: 287/4 Caddebostan - Kadıköy
Tel

: 0216 4780649

EURO DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

5-15 ÇOCUK DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

g.
tr

Üyelerimize ve birinci derecede yakınlarına cari fiyatları üzerinden % 20 indirim uyguluyor.
Adres
: Şair Arşi Cad. No: 6 Göztepe-Kadıköy- İstanbul
Tel
: 0216 467 77 77

.tg
c.
or

Üyelerimizin çocuklarına % 20 indirim uyguluyor.
Adres
: Akatlar Yeşim Sok. No: 9 Etiler / İstanbul
Tel
: 0212 351 05 15
Adres
: Bağdat Cad. No: 281 B Blok D.13 Caddebostan - İstanbul
Tel
: 0 216 356 05 15

SADABAD HASTANESİ
Adres
Tel
E-mail

: Talat Paşa Mah. Aslan Gazi Sok. No:10 Okmeydanı / İstanbul
: 0212 210 62 10
: info@sadabadtip.com;

DİŞ HEKİMİ LÜTFİYE TÜLAY ÖVET

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine ve yakınlarına muayehanesinde sabah
08:00’den 18:00’e kadar Diş hekimleri Odası’nın belirlediği asgari ücret tarifesini
uygulayacak.
Adres
: Cerrahpaşa Cad. Kargı Sok. Kürkçübaşı Mah. No:4/3 Fatih
Tel
: 0212 588 41 26

w
w

DR. AYTAÇ PALA

Cemiyetimiz üyelerine Türk Diş Hekimleri Birliği asgari ücret tarifesini uyguluyor.
Adres
: Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 219/3 Çemenzar-Göztepe / İstanbul
Tel
: 0216 566 37 46

ÖZEL ATLAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Özel Atlas Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine
Diş Hekimleri Odası’nın belirlediği asgari ücret tarifesi uygulayacak.
TGC üyeleri hizmetten TGC üye kimlik kartını göstererek yararlanabilecek.
Adres
: Bostancı Ali Nihat Tarlan Caddesi Bostancı İş Merkezi No 5/9 İstanbul
Tel
: 0216 410 52 87- 0216 380 44 74 /
E-mail : atlastedavi@hotmail.com
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Adres
Tel
E-mail

: Etiler Nispetiye Mah. Aytar Cad. Gül Apt. No:26/3 1. Levent İstanbul
: 0212 269 12 72
: atlastedavi@hotmail.com

TANFER KLİNİK AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERAHİSİ

.tg
c.
or

g.
tr

Tanı ve tedavi hizmeti veren Tanfer Klinik cemiyetimiz üyelerine yakınlarına ve çalışanlarına TDB fiyatı uygulayacaktır.
Adres
: Rumeli Cad. Ogan apt. No:16 Kat:3-4-5 Nişantaşı
Tel
: 0212 241 44 63
Çağrı Merkezi : 444 9 826
Faks
: 0212 230 98 86
E-mail : info@tanferklinik.com

GÖZ SAĞLIĞI

NOVA GÖZ MERKEZİ

Cemiyetimiz üyelerine ve 1. derece yakınlarına liste fiyatından %20 indirim uyguluyor.
Adres : Oğuz Sokak No:7 Mecidiyeköy / İstanbul
Tel
: 0212 288 61 61

LAZER OPTİK

w

1.Levent ve Etiler ‘de Dünya Göz Hastanesinin yanında bulunan ve aşağıda adres ve
telefonları mevcut gözlük mağazalarında Lazer Optik üyelerimize ve birinci derecede
yakınlarına % 25 indirim yapıyor.

w
w

Etiler Şube (Merkez)
Adres : Nisbetiye Cad. Ahular Sok No: 22/A Etiler / İstanbul
Tel
: 0212 265 08 51
Levent Şube
Adres :Nisbetiye Cad. Birlik Sok. Nevin Arıcan Plaza No: 8-9-10 Levent / İstanbul
Tel
: 0212 279 61 70

VENE-VİDİ GÖZ POLİKLİNİĞİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve birinci derece yakınlarına; poliklinik, muayene
ve ameliyat hizmetlerinde %40 indirim uygulanacak. TGC üyeleri, hizmetten TGC
üye kimlik kartını göstererek yararlanabilecek.
Adres
: Bağdat Cad. No: 257/Caddebostan-Kadıköy
Tel
: 0216 411 20 50 (pbx) / 0216 489 91 91 / 0216 386 87 36
Fax
: 0216 360 28 36
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KULAK BURUN BOĞAZ
BOSPHORUS INTERNATİONAL KBB HASTANESİ

.tg
c.
or

g.
tr

Adres
: Mahir İz Cad. No: 21 Altunizade-İstanbul (CapitolAVM Karşısı)
Tel
: 444 45 22
Cemiyetimiz üyeleri ve 1. derece yakınlarına
Prof.-Doç. Dr. Muayenelerinde
%10 indirim
Uzman Dr. Muayenelerinde
%10 indirim
Ameliyatlarda
%15 indirim
Diğer tetkiklerde (lab., radyoloji,vs) %20 indirim
uyguluyor.

LABORATUVARLAR
BİRUNİ

Cemiyetimiz üyelerine ve aile bireylerine Türk Tabipleri Birliği asgari ücret fiyatından
hizmet veriyor.

w

Mecidiyeköy Şube
Adres
: Büyükdere Caddesi Gökfiliz İşhanı 34387 Mecidiyeköy - İstanbul
Tel
: 0212 217 41 41
Faks
: 0212 217 41 10

w
w

Etiler Şube
Adres
: Tepecik Yolu. No:28/A Etiler - İstanbul
Tel
: 0212 358 51 00
Faks
: 0212 358 50 56
Kadıköy Şube
Adres
: Cemil Topuzlu Cad. Fazilet Sitesi No:44/1 D:2 34726 Çiftehavuzlar - Kadıköy
Tel
: 00216 369 17 67
Faks
: 0216 369 01 61
Nişantaşı Şube
Adres
: Valikonağı Caddesi, Çam Apt. No: 161 D: 10 34363 Nişantaşı
Tel
: 0212 233 22 95
Faks
: 0212 233 38 42
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Bakırköy Şube
Adres : İncirli Caddesi Santral Çıkmazı, Toprak Blokları A-Blok 1-2 34740 Bakırköy
Tel
: 0212 570 88 60
Faks : 02120 570 93 00

g.
tr

Ulus Şube
Adres : Etiler Adnan Saygun Cad. Uydu Sok. Gündeş Apt. No: 2/B 34340 Ulus
Tel
: 0212 287 43 00
Faks : 0212 287 33 83

.tg
c.
or

Erenköy Şube
Adres : Şemsettin Günaltay Cad. Manolya Apt. No: 184/B 34738 Erenköy
Tel
: 0216 411 31 66
Faks : 0216 411 20 61
Bahçeşehir Şube
Adres : Süzer Bulvarı No:8 Defne Sitesi D9 Blok Daire 1 (KC Çarşı Karşısı)
Tel
: 0212 608 06 00
Faks : 0212 608 04 72

Acıbadem Şube
Adres : Acıbadem Cad. Aydın Apt. No: 109 Kat:2 D:2 Acıbadem / Kadıköy
Tel
: 0216 545 72 72
Faks : 0216 545 74 77

w
w

w

Çekmeköy Şube
Adres : Aydın Menderes cad. Carpe-Diem İş Merkezi. No.1 Kat.1 D.7 Çekmeköy
Tel
: 0216 642 43 00
Faks : 0216 642 54 84
Yeşilköy Şube
Adres : İstasyon Cad. No.21 DR.2 34149 Yeşilköy – Bakırköy
Tel
: 0212 662 99 77
Faks : 0212 662 68 00
Kemerburgaz Şube
Adres : İstanbul cad. Artell Forum Çarşı. No.38/14 Göktürk-Kemerburgaz
Tel
: 0212 322 68 22
Faks : 0212 322 68 28
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İSTANBUL LABORATUVARLARI

g.
tr

TGC üyelerine, eş ve çocuklarına cari laboratuvar hizmetleri ücretlerinde %20 indirim uygulanacak. Hastalara uygulanacak indirim TGC üye kimliği ile geçerli olacak.
Laboratuvarlarda SGK’lılardan alınan fark üzerinden indirim oranı uygulanacak.
E-mail : info@labistanbul.net
İstanbul Laboratuvarı Göztepe
Adres : Fahrettin Kerim Gökay Cad. Deniz Apt. Çemenzar Mevkii No 166/6
Göztepe-Kadıköy
Tel : 0216 602 10 10/216 567 10 10/ 444 7522
Faks : 0216 567 99 71

.tg
c.
or

İstanbul Laboratuvarı Haseki
Adres : Millet Cad. No: 24/2 Yusufpaşa Tramvay Durağı Feza Apt. Haseki-Aksaray
Tel : 444 7522/212 532 55 50
Faks : 0216 532 54 45
İstanbul Laboratuvarı Mecidiyeköy
Adres : Latilokum Sok. Fidan Apt. No 7 Mecidiyeköy
Tel : 4447522

AHENK TIBBİ TANI VE ARAŞTIRMA LABORATUARLAR GRUBU

w

Cemiyetimiz üyelerine liste fiyatları üzerinden %25 indirim uyguluyor.
Merkez Şube:
Adres
: Halaskargazi Cad. No: 209 Kipman Apt. Kat:3 A-B 34381 Şişli
Tel
: 0 212 230 08 38
Fax
: 0 212 231 75 51
E-Posta : ahenklab@ahenklab.com.tr

w
w

Haseki Şube:
Adres
: Dr. Adnan Adıvar Caddesi No:7 Haseki / İstanbul
Tel
: 0 212 635 28 47
Fax
: 0 212 532 11 41
Avcılar Şube:
Adres
: Reşitpaşa Cad. No:51 Kat:2 D:3 Avcılar
Tel
: 0 212 509 50 52 / 0 212 509 52 54
Fax
: 0 212 590 05 70
Bakırköy Şube:
Adres
: Kartaltepe Mah. İncirli Cad. No:36 B Blok D:26 Bakırköy
Tel
: 0 212 660 10 90
Fax
: 0 212 660 04 44
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TIP MERKEZLERİ
ÖZEL NEOLİFE TIP MERKEZİ

MEDİCA TIP MERKEZİ

g.
tr

Cemiyet üyelerine ve 1. derece yakınlarına Onkolojik hastalık şüphesi ile izlenmekte
olan veya Onkolojik hastalık tanısı alan hastaların tanı, tedavi ve takip hizmetleri
kapsamında Neolife cari fiyatları üzerinden %25 indirim sağlanacaktır.
Adres
: Nispetiye Cad. Yücel Sok. No:6, 34340 Beşiktaş
Tel
: 0 212 385 31 00
Faks
: 0 212 269 01 20
Mail
: info@neolife.com.tr

.tg
c.
or

Cemiyet üyelerine ve aile bireylerine asgari ücret fiyatından hizmet veriyor.
Adres
: Hüsrev Gerede Cad. No: 75 Teşvikiye
Tel
: 0212 236 45 45

FİZYOMED SAĞLIK MERKEZİ

Cemiyet üyelerine ve aile bireylerine standart ücret tarifesinden % 15 indirim uyguluyor.
Beylikdüzü Şubesi
Adres
: Beylikdüzü Mah. Kavaklı Beldesi Çiftlik Cad. Adakent Villara No: 46
Büyükçekmece
Tel
: 0212 872 16 04-872 44 41
Mail
: beylikduzu@fizyomed.net

w

Bakırköy Şubesi
Adres
: İncirli Cad. Ceylan Apt. No: 9 K.2 D.8 Bakırköy/ İstanbul
Tel
: 0212 660 08 01 -02
Mail
: bakirkoy@fizyomed.net

w
w

Şişli Şubesi
Adres
: Halaskargazi Cad. Gazi Ethem Sitesi No: 112 K 3 Osmanbey - Şişli-İstanbul
Tel
: 0212 240 26 01 02-03
Mail
: sisli@fizyomed.net

MEDİENT TIP MERKEZİ
Anlaşmaya göre; karın germe, meme protezi, meme dikleştirme, meme küçültme,
liposuction, burun estetiği, kepçe kulak, yüz germe, göz kapağı, göz altı torba estetiği, bacak germe, kol germe, kaş kaldırma gibi uygulamalardaTürkiye Gazeteciler
Cemiyeti üyelerine %20 indirim uygulanacak. Uygulanacak indirimlerden TGC Üye
Kimliği ve Basın Kartı ile yararlanılabilecek.
Adres
:Sahrayıcedid Mahallesi Halk Sokak No: 50/1 Kozyatağı/İstanbul
Tel
: 444 5 220
Bilgi İçin : Lale Kaya
Tel
: 0541 245 34 34
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HASTANELER
ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ

İSTANBUL ORTOPEDİ MERKEZİ

g.
tr

Cemiyet üyelerine, kalp tedavisinde Türk Tabipleri Birliği’nin liste fiyatını, oda tarifesinde ise Sağlık Bakanlığı’nın tek kişilik özel oda fiyat tarifesini uyguluyor.
Adres
: Abide-i Hürriyet Cad. No: 164 Sisli
Tel
: 0 212 224 49 54 / 0 212 375 65 65

Cemiyet üyelerine ve l. derece yakınlarına %20 indirim uyguluyor.
Adres
: Çilekli Cad No:1 III Levent – İstanbul
Tel
: 0212 324 03 24

.tg
c.
or

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerine ve birinci derece yakınlarına, Acıbadem
Sağlık Grubu'nda sağladığı hizmetlerle ilgili bilgi almak için 444 55 44 ve 0216 544
39 09 iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz
Acıbadem Hastanesi Kadıköy
Adres
: Acıbadem Tekin Sok No: 8
Tel
: 0216 544 44 44

Acıbadem Hastanesi Bakırköy
Adres
: Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No: 1
Tel
: 212 414 44 44

w

Acıbadem Bağdat Caddesi Polikliniği
Adres
: Bağdat Cad. No: 347/7 8
Tel
: 0216 307 37 04

w
w

Acıbadem Soyak Polikliniği
Adres
: Libadiye Cad. Boğaziçi Sitesi Göztepe
Tel
: 0216 472 44 44
Acıbadem Etiler Polikliniği
Adres
: Nisbetiye Cad. Aytar Sok. No: 40/8 Levent
Tel
: 0212 283 03 33
Acıbadem Göz Sağlığı Merkezi
Adres
: Nisbetiye Cad. Yıldız Çiçeği Sok No: 7 Etiler
Tel
: 0212 284 90 90
Acıbadem Onkoloji ve Nörolojik Bilimler Hastanesi
Adres
: İnönü Cad. Okur Sok. No: 20 Kozyatağı
Tel
: 0216 571 44 44
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SAĞLIK VE UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ

ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

g.
tr

Cemiyet üyelerine ve yakınlarına ayakta ve yatarak tedavi kapsamındaki hizmetlerde
% 10 indirim uyguluyor.
Adres
: Oymacı Sok No: 7 Altunizade-Üsküdar / İstanbul
Tel
: 0216 554 15 00

.tg
c.
or

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinde SGK’lı Cemiyetimiz üyelerine hastane hizmetlerinde %10 indirim uyguluyor.
Kardiyoloji bölümünde muayene+EKG ve efor ücretsiz olacak.
Ekokardiyografi ve tahlillerde %50 indirim yapılacak.
Mamografi ise 10 liraya çektirilebilecek.
Estetik cerrahi hizmetlerinde ise %25 indirim sağlanıyor.
Adres
: Çukurçeşme Caddesi No: 51 Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel
: 02126153838/ Dahili: 2153

OSMANOĞLU KLİNİĞİ

Cemiyet üyelerine ve birinci derecede yakınlarına yapılacak tüm işlemlerde (Muayene ameliyat, laboratuar, radyoloji ve yatış)
Türk Tabipler Birliğince belirlenen fiyatlardan % 10 indirim uygulanıyor.
Adres
: Abide-i Hürriyet Cad. No: 226/1 Şişli / İstanbul
Tel
: 0212 296 20 60

ÖZEL İNTERTIP POLİKLİNİĞİ

w
w

w

Cemiyet üyelerine ve birinci derece yakınlarına, TTB fiyatları üzerinden % 20 indirim
uygulanıyor.
Adres
: Büyükdere Cad Oya Sok Devran apt. K. 4 D 8 Mecidiyeköy / İstanbul
Tel
: 0212 217 55 88-89

ÖZEL SAYGI HASTANESİ
Cemiyet üyelerine standart fiyat tarifesi üzerinden % 15 indirim uygulanıyor.
Adres
: Fatih Bulvarı Belediye Karşısı No:105 Sultanbeyli - İstanbul
Tel
: 0216 419 26 76

ÖZEL MEDİCANA İNTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ
2165 Sok. No: 6 Söğütözü Ankara adresinde faaliyette bulunan Özel Medicana İnternational – Ankara Hastanesi üyelerimize geçerli fiyat tarifesinden indirim uygulanıyor.
Adres
: Söğütözü Caddesi,2165 Sokak No:6 Söğütözü 06520 Ankara (ATO Yanı)
Tel
: 0312 292 92 92
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UNİVERSAL HOSPİTAL KADIKÖY

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
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Cemiyet üyesi ve birinci derecede yakınlarına cari fiyatları üzerinden % 15 indirim
uygulanıyor. (eczane hizmetleri hariç)
Adres
: Hasanpaşa Mah Kurbağalıdere Cad. No 108 Hasanpaşa
Tel
: 0216 326 06 55
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Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ile Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi Cemiyetimiz
üyelerine Hekimlik, Laboratuar, Radyoloji, Operatör doktor ve Asistan doktor ücretlerinde %15 indirim uygulanıyor.
Adres
: Devlet Yolu Ankara Caddesi No: 102/104 Kozyatağı
Tel
: 0216 578 40 00
Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi
Adres
: Şakir Kesebir Sokak Mecidiye Mah. No: 28 Balmumcu- Beşiktaş
Tel
: 0212 211 40 00

ALMAN GALATA POLİKLİNİK

w
w

w

Üyelerimize muayenede TTB fiyatları üzerinden %40, laboratuvar işlemlerinde %50
indirim uygulanacak.
Uygulanacak diğer işlemlerle ilgili indirimler ise şöyle olacak:
Direkt Röntgen
: TTB üzerinden % 50 indirim
Ultrasonografi
: TTB üzerinden % 50 indirim
Renkli Doopler
: TTB üzerinden % 50 indirim
Mamografi
: TBB üzerinden % 50 indirim
Meme USG
: TTB üzerinden % 50 indirim
EKG
: TTB üzerinden % 50 indirim
Odyoloji
: TTB üzerinden % 50 indirim
Görme Alanı Testi
: TTB üzerinden % 50 indirim
Solunum Fonksiyon Testi
: TTB üzerinden % 50 indirim
Diş tedavilerinde estetik işlemler hariç cari fiyatlardan % 20 indirim.
Adres
: Tramvay Yolu, Meclisi Mebusan Caddesi No:19 Salıpazarı/Beyoğlu
Tel
: 0212 249 49 97
E-mail
: info@almangalata.com.tr;
Hatice Kamburoğlu
Alman Galata Polikliniği İdari Koordinatör
haticekamburoglu@almangalata.com.tr

MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Medipol Mega Hastaneler Kompleksi arasında imzalanan sözleşme uyarınca ücretli hastalarda ve SGK’lı hastalara değişik oranlarda
indirim uygulanacak. Paket ameliyatlar, diş hizmetleri, kan ve kan ürünleri, ilaç ve
malzemelerde indirim uygulanmayacaktır. TGC üyeleri hizmetten TGC üye kimlik
531

SAGLIK KURULUSLARI_Layout 1 4/11/16 12:05 AM Page 11

.tg
c.
or

g.
tr

kartını göstererek yararlanabilecek. İndirim oranları şöyle olacak:
SGK’lı Hastalar için:
Muayene Hizmetleri
: İndirim uygulanmaz.
Teşhis Hizmetlerinde
: Hasta farkı üzerinden % 15 indirim
Müdahalelerde
: Hasta farkı üzerinden % 15 indirim
Operasyonlarda
: Hasta farkı üzerinden % 10 indirim
Ambulans Hizmetleri
:Cari fiyatlar üzerinden % 20 indirim
Ücretli Hastalar İçin;
Muayene Hizmetlerinde : Cari fiyatlar üzerinden % 15 indirim
Teşhis Hizmetlerinde
: Cari fiyatlar üzerinden % 20 indirim
Müdahalelerde
: Cari fiyatlar üzerinden % 20 indirim
Operasyonlarda
: Cari fiyatlar üzerinden % 15 indirim
Ambulans Hizmetlerinde : Cari fiyatlar üzerinden % 20
Adres
: Medipol Mega Hastaneler Kompleksi – Medipol Üniversite Hastanesi
TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı No:1 34214 Bağcılar
Tel
: 0212 460 77 77
Faks
: 0212 460 70 70

ÖZEL BÖLGE HASTANELERİ

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Özel Pendik Bölge Hastanesi, Özel Maltepe Bölge Hastanesi, Özel İstanbul Bölge Hastanesi (Sancaktepe) ile indirim anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre hastaneler; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine ve birinci derece
yakınlarına; SGK’lılardan alınan fark üzerinden (hastane cari fiyatları) üzerinden
% 20, yatış işlemlerinde cari fiyatları üzerinden % 10, diş
işlemlerinde hastane fiyatları üzerinden %5, fizik tedavi
işlemlerinde hastane cari fiyatları üzerinden %10 indirim
uygulanacak.
TGC üyeleri hizmetten TGC üye kimlik kartını veya sarı basın kartını göstererek yararlanabilecek.Özel Pendik Bölge Hastanesi
Adres
: Doğu mah. Yücel sok. No: 1 Pendik /İstanbul
Tel
: 0216 585 32 00
Faks
: 0216 375 22 21
Özel Maltepe Bölge Hastanesi
Adres
: Bağdat cad. No:189 Maltepe/İstanbul
Tel
: 0216 441 20 20
Faks
: 0216 352 02 20
Özel İstanbul Bölge Hastanesi
Adres
: Atatürk cad. No: 125 Sarıgazi, Sancaktepe /İstanbul
Tel
: 0216 621 13 13
Faks
: 0216 621 20 10
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HOSPİTADENT SAĞLIK GRUBU
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TGC üyeleri ve 1. derece yakınları Hospitadent Sağlık Grubu bünyesinde bulunan
Hospitadent Bağcılar, Güneşli Aksa Tıp Merkezi, Hospitadent Fatih, Hospitadent
Mecidiyeköy, Hospitadent Çamlıca, Hospitadent Pendik, Hospitadent Bakırköy hastanelerinden hizmet aldıkları merkezin ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli sağlık
hizmetini üye kimlik kartını veya sarı basın kartını göstererek yararlanabilecek.
Hospitadent Bağcılar
Adres
: Mahmutbey Cad. No: 204 Ateştuğla Bağcılar/İstanbul
Tel
: 0212 651 20 00
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Güneşli Aksa Tıp Merkezi
Adres
: Bağlar Mah. Atatürk Cad. No:2/1 Bağcılar/ İstanbul
Tel
: 0212 651 30 30
Hospitadent Fatih
Adres
: Akdeniz Cad. No:28 Fatih/İstanbul
Tel
: 0212 521 10 10

Hospitadent Mecidiyeköy
Adres
: Fulya Mah. Akıncıbayırı Sok. Mecidiyeköy/İstanbul
Tel
: 0212 274 53 53

Hospitadent Çamlıca
Adres
: Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No: 77 Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Tel
:0216 316 00 16

w
w

w

Hospitadent Pendik
Adres
: Aydınlı Yolu Cad. No: 26 Pendik/İstanbul
Tel
: 0216 431 30 30
Hospitadent Bakırköy
Adres
: İncirli Cad. No:113 Bakırköy/İstanbul
Tel
: 0212 570 12 22

PSİKOMOLA

Psikomola Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üye ve yakınlarına uzman psikologların terapi ve beslenme danışmanlığı hizmetleri için belirlenmiş ücretler üzerinden %20
oranında indirim uygulayacak. TGC üyeleri hizmetten TGC üye kimlik kartını göstererek yararlanabilecek.
Adres
: Bağdat Cad. No 392 Aslansan Apt. K.1 Suadiye Kadıköy
Tel
: 0216 467 76 86 – 543 422 76 86
E-mail : www. psikomola.com.tr
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GÖRÜNTÜLEME MERKEZLERİ
BETATOM EMAR GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ

: İzzettin Çalışlar Caddesi No:40 İncirli- Bahçelievler
: 0212 557 76 98
: 0212 557 74 02
: www.betatom.com.tr
: info@betatom.com.tr

w
w

w
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Adres
Tel
Faks
Web
E-mail
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Betatom Emar Görüntüleme ve Tanı Merkezi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerine
ve yakınlarına radyolojik görüntüleme hizmetleri için cari fiyatları üzerinden % 30
Laboratuvar tetkikleri için % 20 indirim uygulayacak.
TGC üyeleri hizmetten TGC üye kimlik kartını göstererek yararlanabilecek.
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TGC EMEKLİLER KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMALARI
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TGC EMEKLİLER KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMALARI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Emekliler Komisyonu emekli ve ihtiyaç sahibi üyelere desteğini
bu dönem de sürdürdü. Emekliler Komisyonu bu yıl Ahmet Çitoğlu, Muammer Tuncer, Serpil Özkaynak, Aydın Dörter ve Şakir Şad'dan oluştu.
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Emekliler Komisyonu hasta olan ve evinden çıkamayan üyelerini, düzenli olarak evlerinde ziyaret etti.Sağlık durumlarını takip ederek ilaç temini sağladı. Cemiyet’e veya Cemiyet’in etkinliklerine gelmek isteyen yaşlı üyelerine araç sağlandı.
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TGC Yönetim Kurulu ise ihtiyaç sahibi 150 üyesinin Basın İlan Kurumu'ndan verilen 4 bin liralık
yardımı almasına aracılık etti.
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BAĞIŞLAR
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BAĞIŞLAR
MİCROSOFT VAKFI’NDAN ALINAN PROGRAM BAĞIŞI
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Microsoft Vakfı’ndan 100 bin dolar değerinde
program bağışı aldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Microsoft Vakfı’na başvurarak program
bağışı talep etti.

Yapılan görüşmelerin ardından 2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Bizim Gazete’sinde bulunan bilgisayarlarda kullanılmak üzere istenen windowns programı bağışı
kabul edildi.
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Uluslararası Microsoft Vakfı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne 100 bin dolar değerinde
program bağışı yaptı.

BİLGİSAYAR BAĞIŞLARI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Bizim Gazete’de kullanılmak üzere piyasa değeri toplamda 25 bin TL olan üç adet apple macintosh ve üç adet dell dizüstü bilgisayar bağışı
alındı.
Apple Macintosh

2 adet İntel Core i5 21.5”
1 adet İntel Core i7 27”

Dell Laptop

w
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w

3 adet İntel Core i7 5500u
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YARDIMLAR
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Dayanışma Fonu Bütçesi’nden
72 gazeteciye 99 bin 183 TL yardım yapıldı
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Dayanışma Fonu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Fonu, kuruluş dönemindeki üye aidatının %10’undan ve TGC’ye amacı belirtilerek yapılan bağışlardan oluşmaktadır.
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Dayanışma Fonu’nun kuruluş amacına göre yetersiz kaldığı durumlarda ve Cemiyet
bütçesi’nin el verdiği hallerde Bütçe Kararnamesi’ne göre bu fon’a aktarma yapmaya
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yetkilidir. Dayanışma Fonu kapsamında
vefat eden üyelerin yakınlarına, doğum yapan üyelere, evlenen üyelerle işsiz kalan üyelere toplam 72 gazeteciye 99 bin 183 TL yardım yapıldı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
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Ali Fuat Yalvaç, Sadık Öztekin, Behzat Barış, Mithat Engin Viranyalı, Mustafa Yalçın,
Murat Necip Öztürk, Yılmaz Şipal, Oktay İybar, Rıza Pakyüz, Tuncer Benokan, Ömer Yalçın, Reyman Somer, Ali Cem Fenik, Fendiye Kodal, Selahattin Gökhan, Nalan Seçkin,
Sinan Toros, Metin Ergin, Mustafa Özkurt, Deniz Teztel, Ahmet Hazım Sezgin, Hasan
Yılmaer, Servet Onay Aşkın, Nurcihan Kesim, Yalçın Özmen, Jülide Ergüder, Savaş Ay,
Doğan Koloğlu, Necmi Tanyolaç, Hayat İlhan, Mehmet Orhan Uğur, Agah Güçlü, Kadri
Bolcan, Osman N.Karaca, Faruk Geç, Coşkun Çulcu, Şevket Evliyagil, Şemsi Mısır, Cengiz
Yarbağ, Remzi Erkürem, Semih Yurga, Ender Aladinler, Vasfiye Özkoçak, Selçuk Emre,
Vedat Tayyar Erdamar, Süleyman Gültekin, Ziya Nebioğlu, Alpay Kabacalı, Ertum Öcal,
Güngör Sayarı, Müjdat Tolu, Fahir Taner, Hasan Süleyman Alasya, Mahir Çerçi, Erdoğan
Alkan, Doğan Keçecioğlu, M.Nezih Dündar, Oğuz Demircioğlu, Hayati Telgeren, Hüseyin
Doğrul Özkoray, Saim Tunalı, Hamdi Yurdakul, Ercan Yılmaz, Erdoğan Erentöz, Suavi
Kaptan, Yılmaz Canel, Şükrü Kılıç, İlhan Söyler, Saruhan Ayber, Faruk Kırkan, Cengiz Alpman, Ali Haydar Yurtsever, İbrahim Sermet Altınayar, Hilmi Gümüşdere, Burhanettin
Şener, Vedat Üzgün, Yalçın Kılan, Erol Özkan (Cenk Kargı), Hikmet Andaç, Ahmet Fevzi
Çavuşoğlu, Sedat Tuna, Recai Yücel Uğurkan, Kamil Şükün, Ali Gümüş, Erol Mermer,
Vecdi Uygun, Argun Berker, Haluk Oğuzbeyoğlu, Bedri Koraman, Erol Simavi, Bedii Faik
Akın, Oktay Göral, Cüneyt Arcayürek, Birol Aydın, Gürbüz Kamburoğlu, Turhan Salman,
M. Alaeddin Asna, Tarık Dursun Kakınç, Oktay Akbal, Servet Kabaklı, Onur Belge, Yılmaz
Tunçkol, Asım Elkoca, Çetin Altan, Maruf Evren, Emin Mollaoğlu, Üstün Akmen, Keramettin Aşmaz, Aziz Halkapınar, Leyla Umar, Ahmet Çitilci, Hasan Pulur, Metin Çatan,
Necati Bilgiç, Aysu Tansu, Hikmet Sabri Ülgen, Hasan Karakaya, Günvar Otmanbölük,
Hasan Basri Atılganer, Ekrem Ergin Karaismailoğlu, İsmail Kovacı, Ahmet Oktay Börtecene, Kurtul Altuğ, Ünal Kutsal, Emin Ediz, Aytek Aydemir.

SAYGI İLE ANIYORUZ
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TÜRKİYE GAZETECİLERİ
HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ
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TÜRKİYE GAZETECİLERİ
HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ
GİRİŞ

Aşağıda tanımı yapıldığı üzere her gazeteci ve basın - yayın organı, gazetecinin haklarınısa vunmalıv em esleki lkelerineu ymalı, uyulmasını gözetmelidir.
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Basın - yayın organlarında, gazeteci olmadıkları halde çeşitli biçimlerde gazetecilik
faaliyetine katılanlar ile dışarıdan Türkiye’ ye ve Türkiye’ den dışarıya dönük yayın yapanlard abu so rumluluklarkap samındadır.

Basın yayın organları yöneticileri; genel yayın yönetmeni yahut müdürü, yazı işleri
müdürleri yahut sorumlu müdürler, sıfatları ne olursa olsun, kuruluşlarında görevli gazeteciler ile yayınların meslek ilkelerine uygun olmasını gözetir. Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilkeleri ise dürüst ve doğru
iletişimin temelidir. Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın - yayın organlarının özdenetiminiö ngörürv ed eğerlendirmem erciiö nceliklev icdanlardır.

A. İnsan ve yurttaş hakkı:

Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına
sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasalgü venceal tındao lmasıesas tır.

w

B. Gazeteci tanımı:

w
w

Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı
bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar
gazetecidir. Basın ve yayın alanındaki her işletme, çalıştırdıkları gazetecileri, yasaların
gazetecileret anıdığıh aklardany ararlandırmakz orundadır.

C. Gazetecinin sorumluluğu:

Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine
ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve
haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir
nitelikt aşır.
Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin
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özgürlüğününi çeriğiniv esı nırlarını,ö ncelikleso rumluluklarıi lem esleki lkeleribe lirler.

D. Gazetecinin hakları:
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1. Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen,
halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına
çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller kamusal işlerde yasaya, özel işlerde açık ve ikna
edici gerekçelered ayandırılmalıdır.
2. Gazeteci, çalıştığı basın ve yayın organının kendisiyle yaptığı sözleşmede de kaydedilmiş olması gereken temel çizgisini dikkate alır. O temel çizgi dışındaki ve onunla
çelişen veya orada açıkça belirtilmemiş olan tüm telkin, öneri, istek ve talimatları reddetmehak kınasa hiptir.
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3. Gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmayaz orlanamaz.

4. Gazeteciler, özellikle de yazı işleri çalışanları, basın - yayın işletmesinin işleyişini
belirleyen, etkileyen önemli kararlardan haberdar edilmeli ve gereğinde kararların alınmasınak atılmalıdır.
5. İşlevi ve sorumlulukları ışığında, gazeteciler örgütlenme hakkının yanı sıra görevinin maddi ve manevi güvencesini sağlayan kişisel sözleşme yapma hakkına sahiptir. Gazeteci ekonomik bağımsızlığını garanti eden toplumsal rolüne ve emeği ile yeteneğine
uygunbi rü cretal malıdır.
6. Gazeteci, kaynakların gizliliği ilkesi uyarınca, kaynağını açıklamaya ve tanıklık yapmaya zorlanamaz. Kaynak izin verdiği takdirde gizlilik ortadan kalkabilir. Kaynağı tarafındanaç ıkçay anıltıldığıd urumlardaga zetecikay nağınıaç ıklayabilir.

E. Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri:

w

1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa
olsun,g erçeklerev e doğrularas aygıd uymak ve uymak zorundadır.

w
w

2. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasınao lursao lsunsa vunur.
3. Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel
değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil,
din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti,
düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel
değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci;her t ürdenşi ddetihak lıgö sterici,ö zendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.
4. Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
5. Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belge-
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leri değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzakd urur.
6. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemlerku llanamaz.

g.
tr

7. Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme
hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın
gizliliğii lkesinii hlaled emez.

8. Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimdey apılmasıkay dıyla,c evaphak kınasay gılıo lmalıdır.

.tg
c.
or

9. Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendilerii zinv ermediğisü rece,m eslekigi zliliki lkesiu yarınca,h iç bir şekilde açıklamaz.

10. Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikoduv ed ayanaksızsu çlamalardank esinlikle uzak durur.
11. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline,
iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarlai letişiminiv ei lişkisinim esleki lkelerinig özeterek yürütür.
12. Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar
sağlayamaz.

w

13. Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla
kullanamaz.
14. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz.
Gazetecib uş ekildeb askılarad ak arşık oyar.

w
w

15. Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın organındaki yöneticilerid ışındaki msedeni şiylei lgilit alimatal amaz.
16. Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek seviyede
uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri
kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunund eğerlendirmelerii leba ğımsızy argıo rganlarının kararlarını dikkate alır.
17. Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politika konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri
veö zgürlükçüd emokrasik aygılarıy önlendirir.

567

TGC BILDIRGE_Layout 1 4/11/16 12:16 AM Page 4

GAZETECİNİN DOĞRU DAVRANIŞ KURALLARI
Haber-Yorum:
Haber ile yorum ve görüş ayrımı açık yapılmalı, okurun ve izleyicinin neyin haber, neyin yorum olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır.

g.
tr

Fotoğraf - Görüntü:
Fotoğraf ve görüntünün güncel olup olmadığı açık biçimde belirtilmeli, canlandırma
görüntülerde de bu, izleyicinin farkedebileceği biçimde ifade edilmelidir.

Haber - İlan (Reklam):

Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilan - reklam amaçlı metinlerin ayrımı
hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak ölçüde yapılmalıdır.

.tg
c.
or

Yargı:

Hazırlık soruşturması sırasında soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde haber
ve yorumdan kaçınılmalıdır. Yargılama sürecinde de haberler her türlü ön yargıdan uzak
ve kesinlikle doğruluğundan emin olunarak sunulmalıdır. Gazeteci yargı sürecinde taraf olmamalıdır. Yargı kararı kesinleşmedikçe, bir sanık suçlu ilan edilmemelidir. Haberlerde ve
yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılmamalıdır.

Çocuk:

Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır. Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün veya
çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı veya görüntüsünü almaya çalışmamalıdır.

w

Cinsel saldırılar:

Cinsel saldırı mağdurlarının fotoğrafları, görüntüleri veya kimlikleri, açık kamu yararı
olmadıkça yayınlanmamalıdır.

w
w

Kimlik veya özel durum:

Açık kamu yararı olmadıkça ve olayla doğrudan ilgisi, bağlantısı bulunmadıkça, bir insanın davranışı veya işlediği suç, onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel eğilimine, hastalığına veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına dayandırılmamalıdır. Kişinin
bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapılmamalıdır.

Sağlık:

Sağlık konusunda sansasyondan kaçınılmalı, insanları umutsuzluk veya sahte umut verecek yayın yapılmamalıdır. Tıbbi alandaki araştırmalar kesinleşmiş sonuçlar gibi yayınlanmamalıdır. İlaç tavsiyesinde mutlaka uzmana danışılmalıdır. Hastanelerde araştırmalar
yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiç bir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır.
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Hediye:
Yayın öncesi kararlarla ve yayınlarla ilgili önyargı, kuşku yaratacak her cinsten kişisel
hediye ve maddi menfaat reddedilmelidir.

Müessese Çıkarı:

Özeleştiri:

g.
tr

Gazetecinin bir basın - yayın organındaki işlevini “Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”ndeki
hakları, sorumlulukları ve görevleri belirler. Gazeteci, bu mesleki çerçeve ile yayın organının çizgisi dışında, müessese çıkarı söz konusu olsa dahi, hiçbir faaliyete gönüllü olarak
veya zorla katılmamalıdır.
Gazeteci ile basın - yayın organları, tekzip ve cevap hakkı gibi zorunlulukların dışında
da, yanlışları düzeltmeli ve özeleştiri yapmalıdırlar.

.tg
c.
or

Taraf olma:

Gazeteci ve yayın organı, her ne nedenle ve her ne biçimde olursa olsun, taraf oldukları bir olaydaki konumlarını kamuoyuna açıkça belirtmelidir. Yayın organı yahut yorumcu, siyasi, ekonomik ve toplumsal tercihlerinin doğrultusunda yayın yapabilir. Bu durumda
bu tavır açıkça ortaya konulmalı, ayrıca yorum ile haber - olay ayrımı kesin biçimde yapılmalıdır.

Özel hayat:

Asıl olan kamu yararıdır. Özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca durumlar şöyle sıralanabilir:
a) Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın

b) Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili araştırma ve yayın
c) Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması

w

d) İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya yanlış yapmasının engellenmesi

w
w

Bu durumlarda dahi, özel hayatın kamuya açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan ilgili
olmalı veya ilgili kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip etkilemediği
gözetilmelidir.

Bilgi-Belge:

Doğrudan kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses yahut görüntü alınmamalıdır. Kamu yararı söz konusu olduğunda dahi, yukarıdakilerin başka hiçbir
şekilde elde edilmeyeceğine kesin kanaat getirilmiş olması gerekir.

Haber için para:

Gazeteci belge veya görüntü sağlamak amacıyla, bir suçla ilgili sanık, tanık veya onların yakınlarına para teklif etmemeli ve vermemelidir.

Sarsıcı durumlarda:
Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu olduğun569
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da gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmalı ve gizliliklere uyularak duygu
sömürüsünden kaçınılmalıdır.

Suçlu yakınları:

İntihar olayları:

g.
tr

Gazeteci, sanıkların ve suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmemelidir.
İntihar olayları hakkında haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında
bırakacak nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayı gösteren fotoğraf, resim veya
film yayınlanmamalıdır.

Ekonomik, mali bilgi:

.tg
c.
or

Yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, gazeteci elde ettiği ekonomik - mali bilgileri geniş
biçimde yayınlanmadan önce kendisinin yahut yakınlarının çıkarları için kullanmamalıdır.
Gazeteci, kendisinde ve yakınlarında bulunan hisse senedi ve benzeri mali araçlar konusunda, yayın organındaki sorumluları bu menkul kıymet sahipliği hakkında doğru bilgilendirmediği sürece yayın yapmamalıdır. Gazeteci, hakkında haber ve yorum yazdığı ya da
yazmayı tasarladığı taşınır ve taşınmaz kıymetlerin doğrudan veya dolaylı alım satımını
yapmamalıdır.

Ambargo - Önceden görme - Off the record:

Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe, bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin yayınlanma tarihi konusundaki isteğe uymalıdır. Gazeteci, röportaj, haber, yorum veya görüntü, yayın şekli ne olursa olsun, hazırlığını yayın organındaki sorumlular dışında, kaynağı
da dahil kimseye denetlettirmekle yükümlü değildir. Gazeteci, açıklanmaması kaydıyla (off
the record) verilen bilgiyi ve sarfedilen sözleri yayınlamamalıdır.

w

Rekabet:

Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar
vermekten kaçınmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici davranışlarda bulunmamalıdır.

w
w

Kaynak gösterme:

Gazeteci, başta haber ajansları olmak üzere, bir meslektaşının ve herhangi bir yayının
sunduğu bilgileri kullandığında mutlaka kaynağı belirtmelidir.

Gazeteci olmayanlar:

Bir yayın organında, sürekli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda
faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde belirtilmeli, kamuoyu onların temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir.

Özdeşleşme:
Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir. Polis muhabiri, polis veya sözcüsü, spor muhabiri kulüp yöneticisi veya sözcüsü, herhangi bir partiden sorumlu
muhabir onun üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde yayın yapmamalıdır.
570
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BASIN KARTLARI
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15.10.2015

TGC ve TGS Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali için
Danıştay’da dava açtı

g.
tr

Basın Kartları Komisyonu’ndan çekilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın açtığı davanın dilekçesinde “Hiçbir hukuksal gerekçeye dayanmayan,
Türkiye’nin en çok sarı basın kartı üyesine sahip davacılardan görüş dahi alınmadan çıkarılan
yönetmelik tamamen siyasi gerekçeyle değiştirilmiştir” denildi.

.tg
c.
or

Basın Kartı Komisyonu’na üye olan gazetecilik meslek örgütlerinin görüşü alınmadan
28.08.2015 tarihinde çıkarılan Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için dava açıldı. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 14 Ekim 2015 tarihinde açtığı
davada yönetmeliğin davacıların görüşüne dahi başvurulmadan idarenin keyfi tutumuyla
hazırlandığı vurgulandı.
Danıştay’da açılan davada; yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olduğu,
Anayasa başta olmak üzere kanunlara aykırı olduğu hatırlatıldı. Aralık 2014 tarihindeki
Basın Kartı Komisyonu Toplantısı’nda sürekli basın kartını hak ettiği belirlenen 94 gazeteciye kartlarının verilmediği, kartların Genel Müdür tarafından keyfi olarak imzalanmadığına
dikkat çekildi.
Dava dilekçesinde kamu yararı göz önüne alınarak idarenin savunması alınıncaya kadar
yürütmenin durdurulması talep edildi.

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ YER ALAN İTİRAZ NOKTALARI

1.YENİ YÖNETMELİK BASINI VESAYET ALTINA ALMANIN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR

w

Geçici bir hükümet döneminde Türkiye’de binlerce gazeteciyi etkileyen Basın Kartı Yönetmeliği’nin hiçbir meslek örgütüne danışılmadan alelacele Resmi Gazete’ de yayınlanması kabul edilemez. Bu uygulama basını vesayet altına almanın yeni bir örneğidir.

w
w

Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Basın Kartları Komisyonu Aralık 2014 yılından
beri toplanmazken Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlanmış ve Geçici 1. Maddesi
ile mevcut Basın Kartları Komisyonunun görev süresi sona erdirilmiştir.

2. YENİ BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR

Bu açıdan bakıldığında ve Yeni Basın Kartları Yönetmeliği’nin 19. ve devamı maddelerindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün
a) Hukuki İstikrarı zedelediği, buna uymadığı,
b) Objektif düzenlemeden uzaklaştığı,
c) Hukuka uygun olan uygulamayı sağlamadığı,
d) Haklı bir neden olmadan yerleşik, istikrar kazanmış uygulamalarından vazgeçtiği,
e) Düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı davrandığı be573
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lirlenmiştir.

3. GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ TEMSİLİYETİ 5’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

g.
tr

Önceki 13 kişilik Basın Kartları Komisyonu’nda meslek örgütleri 8 üye ile temsil edilirken
yeni oluşturulan 15 kişilik komisyonda bu temsiliyet 5’e düşmüştür. Türkiye Gazeteciler
Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti bu komisyondan dışlanmış, Türkiye Gazeteciler
Sendikası’nın 3 olan temsilci sayısı 1’e indirilmiştir. Meslek örgütlerinin meslek kriterlerine
göre bugüne dek verdiği basın kartları artık siyasi tercihlere bağlı olarak verilebilir hale getirilmiştir.

4. 94 GAZETECİNİN SÜREKLİ BASIN KARTI VERİLMEMİŞTİR

.tg
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or

4 Aralık 2014 tarihinde yapılan son Basın Kartları Komisyonu Toplantısı’nda alınan ilk
kart kararları yayınlanmış ve gazetecilere kartları ulaştırılmıştır. Ancak aynı komisyonun 94
gazeteciyi ilgilendiren sürekli basın kartı kararları Genel Müdür tarafından imzalanmamış,
şimdiye kadar yürürlüğe konulmamıştır. Bu arkadaşlarımız hak ettikleri sürekli basın kartlarını alamamışlardır.

İktidarların ve idarelerin düzenleme yaparken hukuk ve hukuk güvenliği sağlamakla yükümlü oldukları bir gerçektir. İktidarların basın üzerinde otoritelerini tesis etmeye çalışmaları bugüne kadar bir sonuç vermediği gibi bundan sonra da bir sonuç vermeyecektir. Yapılan
düzenleme dava sayısını artıracak ayrıca yargıya da iş yükü olarak yansıyacaktır.

5. YENİ BASIN KARTLARI YÖNETMELİĞİ İLE BASIN KARTLARI KOMİSYONU ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR!

w

Kısaca bu düzenleme antidemokratik bir düzenlemedir. Hukuka aykırıdır. Bu düzenleme
ile Komisyonun varlığının bir önemi de kalmamıştır. Basin Kartları Komisyonu artık yok
hükmündedir. Keyfiliğin hukuk devletinde yeri yoktur. Bu düzenlemeden yapılacak bir değişiklik ile ivedilikle geri dönülmelidir.
Bugüne kadar çıkarılan tüm yönetmelikler incelendiğinde komisyon yapısal değişikliğinin somut, güncel bir ihtiyaç nedeniyle yapılmadığı ortaya çıkmıştır.

w
w

Süregelen istikrar bozulmuştur. Genel Müdürlük Komisyon’un 7 üyesini doğrudan, 3
üyesini de dolaylı olarak belirleyecektir.

6. BİR AYLIK SÜRE 3 AYA ÇIKARILMALIDIR

Yönetmeliğin 26. Maddesindeki düzenlemede “Basın mensuplarının işten ayrılış tarihinden itibaren 1 ay içinde Genel Müdürlüğe yazılı bildirim yapma şartı” bundan önceki
tüm yönetmeliklerde olduğu gibi 3 ay gibi makul bir süreyle sınırlanmalıdır.

7-BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMA ŞARTI KALDIRILMALIDIR.

Basın Mensupları açısından “Geçici İşsizlik Hali” başlığını taşıyan 27. Maddenin 3 bendindeki son çalıştığı işyerinde asgari 1 yıl çalışmış olması şartı kaldırılmalıdır. Örneğin Mesleki kıdemi 10 yıl olan bir kişinin son işyerinde 6 ay çalışması durumunda Geçici İşsizlik
Halinin getirdiği imkanlardan yararlanamaması söz konusu olacaktır. Buradaki 1 aylık müracaat süresi de en az 2 aya çıkarılmalıdır.
574

BASIN KARTLARI_Layout 1 4/11/16 12:19 AM Page 3

8-TRT VE ANADOLU AJANSI DÜZENLEMESİ KABUL EDİLEMEZ
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Yönetmeliğin 6. Maddesi 2. Fıkrası hükmü ile yapılan düzenleme kamu düzenine aykırıdır. Anadolu Ajansı aracılığıyla yapılacak müracaatlarda 5953 sayılı Basın İş Yasası kapsamında çalışma şartı aranmayacaktır. Bu düzenleme özel-kamu çalışanları arasında haksız
bir durumu da beraberinde getirecektir. Örneğin özel tüzel kişilerin çıkardığı yayınlarda çalışanlar çoğunlukla 4857 sayılı yasa kapsamında çalıştırılmakta 5953 sayılı yasa kapsamından dışlanmaktadırlar. Bu durum Anadolu Ajansında olduğunda AA çalışanları AA yönetimi
tarafından 5953 sayılı yasa kapsamından dışlanabilecek ancak bu çalışanlar Basın Kartı talebinde bulunabileceklerdir. TRT’de de gazetecilik yapmayan kişiler basın kartı alabilecektir.
Bu düzenlemenin de ivedilikle, düzeltilmesi geri alınması gerekmektedir.

9. YÖNETMELİKTEKİ OLUMLU DÜZENLEMELER GÖLGEDE KALMIŞTIR

w
w

w
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Basın Kartları Yönetmeliği’nde bekleme sürelerinin kısaltılması, geçerlilik süresinin 3
yıla çıkarılması olumlu olarak değerlendirilebilecek düzenlemeler ise de yönetmeliğin ruhuna sirayet eden hukuka aykırılık nedeniyle gölgede kalmıştır.
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17.11.2015

TGC, TGS, ÇGD, TGF, İGC Basın Kartı Komisyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi

“Yönetmelik iptal edilirse yeni verilecek kartlar geçersiz sayılacak”
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD), Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC),
Ankara'da 18- 19 Kasım 2015 tarihlerinde toplanacak Basın Kartı Komisyonu ile ilgili basın
toplantısı düzenledi.
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ANKARA- Gazetecilik meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan keyfi bir tutumla eşitlik
ilkesine aykırı hazırlanan Basın Kartı Yönetmeliği
kapsamında yeni oluşturulan Basın Kartı Komisyonu’nun hukuksuz olduğu gerekçesiyle gazetecilik meslek örgütleri basın toplantısı düzenledi.
Ankara Kızılay’daki Mülkiyeliler Lokali’nde yapılan
toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
Genel Başkanı Uğur Güç, Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay,
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen katıldı.

BAŞKAN OLCAYTO: YENİ YÖNETMELİK BASIN ÖRGÜTLERİNİN GERÇEK ANLAMDA
TEMSİLİNE UYGUN DEĞİL

TGC Başkanı ve Basın Kartı Komisyonu Önceki Başkanı Turgay Olcayto, şunları söyledi:

w
w

w

Basın Kartları için oluşturulan Komisyonun Yeni Yönetmelikte üye sayısı değiştirilmiş,
13’ten 15’e çıkarılmış ayrıca Genel Müdüre üyelerin yarıdan fazlasını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu basın kartlarının gazetecilere artık devlet eliyle kendi seçimine göre dağıtılacağı
anlamına geliyor doğrusu. Komisyon’daki arkadaşların da bir işlevlerinin olamayacağı anlaşılıyor. Türkiye’de iktidarın bir süredir muhalif gazetelere karşı başlattığı baskılardan bir
yenisi. Tek tip gazeteci üretmenin yeni bir yöntemidir. Biz sahada çalışan gazetecilerin hangi
görüşten olursa olsun haklarının gasp edilmesine karşıyız. Bu nedenle Danıştay’da Yeni
Basın Kartları Yönetmeliği için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtık.

BASIN KARTLARINI SENDİKALAR VERMELİ

TGC Başkanı Turgay Olcayto bir soru üzerine basın kartlarının sendikalar eliyle verilmesi
gerektiğini söyleyerek, “İngiltere'de basın kartlarını federasyon ya da cemiyet değil sendikalar verir. Polisi de siyasetçisi de tanır o kartı. Ne yazık ki Türkiye'de basın çalışanlarının
sendikalaşma oranı düşük ve sendikalar güçsüz” dedi. Türkiye'de basının bu hale gelmesinde geçmişte yaşanan sorunlara işaret eden Olcayto, “Sendikalardan patronların isteği
ile daha çok para için istifa eden arkadaşlar en az siyasetçiler kadar kusurludur” diye hatırlattı.
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HABERİN DOĞRULUĞUNU POLİS BELİRLİYOR
BYEGM'nin yeni oluşturulan komisyona katılmaları için kendilerini de aradığını belirten
ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay, şöyle konuştu:
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“Daha önce bizim kapımıza uğramayan genel müdürlük, TGC ve TGS’den yeni komisyona katılmama yönünde karar çıkınca, bize başvurdu. Biz de kendilerine bu komisyona
katılmayacağımızı bildirdik. Aslında yapmak istedikleri basın örgütlerini birbirlerine düşürmek. Devletin basın kartı vermesi zaten yanlış. Basın kartını gazetecilik örgütleri verir. Siyasal bir sorun yaratan iktidar var karşımızda. Bizim de siyasal bir duruş sağlamamız
gerekiyor. Sorun politiktir ve çözümü de siyasal olacaktır” dedi. Gülen Cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşlarına yönelik baskının yanında bölge illerinde basın çalışanlarına yönelik baskıya da dikkat çeken Abakay, “Ankara, İstanbul, İzmir'de gazeteciler
tutuklanıyor. Ancak doğu illerinde Kürt medyasına yönelik baskı daha vahim durumda.
Polis gazetecilerin başına namlu dayıyor. Hatta gazeteciyi 'yalan haber yazdın' diye gözaltına alıyor. O hale geldi ki gazetecinin yaptığı haberin yalan olup olmadığına polis karar
veriyor.”

SADECE BAŞKANINA DEĞİL, ÜYELERE DE ‘DUMANLI’YA VERMEYİN’ TELKİNİNDE BULUNULMUŞ
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise sadece komisyon başkanına değil komisyon üyelerine de benzer yönde telkinlerin geldiğini ifade etti.
“Sadece Sayın Başkan’a değil, bizlere de yani komisyon üyelerine de bu komisyonun tekrar
toplanabilmesi için ‘Dumanlı’yla ilgili problemin’ düzeltilmesi halinde bir hafta içerisinde
yeni toplantı yapıp bunların ‘önceki sorunların giderileceği’ için bizlere teklif yapıldı. Ama
biz dedik ki, ‘alınan bir karar var, önce onu uygulayın, ondan sonra düşünelim’. Bizim kararlılığımız sonrasında da bu yönetmelik değişikliğine gittiler” şeklinde konuştu.

w

MİSKET DİKMEN: MESLEK ÖRGÜTLERİ DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİLER

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen şöyle konuştu:

w
w

“Bugün meslek örgütleri dayanışma örneği sergilediler. Bu kurumların Basın Kartları
Komisyonu’ndan da çıkarılması yasaya aykırı. Çünkü bir yönetmeliği, kanunun üstüne çıkarıyorlar. Görevi sadece kanun gereği en üst noktada olan Basın Kartları Komisyonu’nun
genel sekreterliğini yapmak durumunda olan BYEGM Genel Müdürlüğü böylece Anayasa’ya
aykırı kanunun üstünde bir pozisyona getirilmiş oluyor. Eğer bu kurumlar TGC ve TGS’nin
ayrılışından sonra yeni Komisyon’a katılma kararına olumlu cevap vermiş olsalardı aslında
Komisyon’u meşrulaştırma yönünde bir adım atmış olacaklardı. Bunu reddetmiş olmaları
bu dayanışmayı göstermeleri hukukun yanında olmalarının bir göstergesidir.”

UĞUR GÜÇ: ANADOLU AJANSI’NDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN KIDEM TAZMİNATINA SINIRLAMA
GELECEK

Uygulamanın gazeteci olmayanların sarı basın kartı almasını kolaylaştırdığına dikkat
çeken Uğur Güç, "TRT'deki hukuksuzluklar ortaya çıkınca Komisyon basın kartı almaya
hakkı olmayanların kartlarını iptal etmişti" dedi. Güç, şöyle devam etti: “Yeni yönetmelikle
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TRT'de basın kartı taşıma hakkı olmayanlara da kart verilecek. Ayrıca Anadolu Ajansı çalışanları için de bir hukuksuzluk söz konusu. AA çalışanlarını artık 212'li yapmayacaklar ama
basın kartı verecekler. AA'da çalışan meslektaşlarımızın kıdem tazminatına sınırlama gelecek. Bu sebeple yeni yönetmelik hukuksuzdur ve yargı iptaline karar verecektir."

ARALIK 2014’TEN BERİ KOMİSYON TOPLANMIYOR

g.
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Toplantıda yapılan ortak basın açıklamasını Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı
Uğur Güç okudu. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yeni yayınlanan “Basın
Kartları Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmıştır. Dava, Danıştay 10. Dairesi’nde 2015/4371.E sayılı dosyası ile görülmeye başlanmıştır. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Aralık 2014 ayından beri Basın
Kartları Komisyonunu toplamamış ve böylece basın kartını almaya hak kazanmış çok sayıda
gazetecinin basın kartlarının verilememesine yol açmıştır. Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü bu sırada boş durmamış ve Yeni Yönetmeliği yayınlamış ve bu yönetmelikle de Basın Kartları Komisyonunun yapısını değiştirmiştir.”

BYEGM’NİN GÖREVİ KOMİSYONUN SEKRETARYASINI YAPMAKTIR

BYEGM’nin görevi “basın yayın kuruluşlarına basın kartı düzenlemek ve Komisyonun
sekretaryasını düzenlemektir. Bu nedenle Komisyonun sadece sekretaryasını yapmakla görevli olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Komisyona üye belirleme yetkisi ve komisyonun yapısını kendi istediği şekilde değiştirmesi de mümkün değildir.

KARTLAR GEÇERSİZ OLACAKTIR

w

Yönetmeliğin iptal edilmesi durumunda yapılacak toplantı sonucunda verilecek kartların geçersiz olma riskiyle de karşı karşıyadır meslektaşlarımız. Böylece gazeteciler bir kez
daha mağdur edilmiş olacaklardır.

GENEL MÜDÜRE SINIRSIZ YETKİ VERİLMESİ HUKUKİ KARGAŞAYA NEDEN OLUR

w
w

Bunun dışında; Genel Müdüre sınırları belirlenmemiş, Kanunda olmayan, sınırsız bir takdir hakkı verilmiştir. Demokratik bir uygulamada böyle bir düzenlemeye gidilmesi düşünülemez. Bu düzenleme ile Komisyonun varlığı “şekli” bir düzenleme olarak kalmaktadır.
Komisyondan alınan kararlar Genel Müdür tarafından onaylanmayabilecektir. Bu nedenlerle
Komisyonun toplantısı başka bir hukuki kargaşaya yol açacaktır. Tüm tarafları uyarmayı da
bir görev biliyoruz.

YÖNETMELİK KAMU YARARINDAN UZAK

Yönetmeliğin düzenlemesi aşamasında bizlerin dışlanması, idarenin keyfi tutumu, hazırlanan yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olması ve Anayasa başta
olmak üzere Kanunlara ve hukuka aykırılıklar karşısında komisyonun bu şekliyle toplanması
yeni hukuki sorunları da beraberinde getirecektir."
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BASIN DİSPANSERİ
DARICA HUZUR EVİ
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Basın Dispanseri için açılan dava sürüyor
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) bağışlarla yaptırdığı Sultanahmet’in tek sağlık
merkezi Basın Dispanseri binası “deprem riski” gerekçesiyle tahliye edildikten sonra
ÖNDER Vakfı’na tahsis edildi.
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Haseki Hastanesi Basın Semt Polikliniği’nin binası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne
arsası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Dispanser 44 yıl boyunca tüm semtte
oturan, işyerlerinde çalışan, turistlere ve gazeteciler olmak üzere milyonlarca kişiye sağlık hizmeti verdi. Sultanahmet’te bulunan Basın Dispanseri’nin binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Temmuz 2012’de tahliye edildi. Depreme dayanıksız diye
bölgenin ‘tek sağlık merkezi’ olan Basın Dispanseri, tahliye edildikten bir süre sonra
ÖNDER Vakfı’na tahsis edilmesi tepkilere yol açtı.

BÖLGENİN TEK SAĞLIK MERKEZİYDİ

4 katlı binada hizmet veren dispanserde, dahiliye, aile hekimliği, psikiyatri, cerrahi,
kadın-doğum nöroloji, üroloji, göz, çocuk, diş poliklinikleri, röntgen ve biyokimya laboratuvarı bulunuyordu.
1 Eylül 1993 tarihinde Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile TGC arasında düzenlenen
protokolde Basın Dispanseri’nin çalışmasına ilişkin şu ibareler yer alıyordu:
“Cemiyet üyeleri ile Cemiyet çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü oldukları,
yakınları dispanserden ücretsiz yararlanacak. Vakıf bu hizmetten dolayı Cemiyetten
hiçbir ücret istemeyecek. Cemiyet üyesi olmayan basın mensupları ile dışardan başvuran
hastalardan vakıf tarafından belirlenen ücret alınacak. Bu ücretler tamamen vakfa ait
olacak.”

w

“DEPREME DAYANIKLI DEĞİL” DENİLDİ!

w
w

19 Temmuz 2012 tarihli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr.
Ömer Sarılar imzalı, Basın Dispanseri Polikliniği sorumlu hekimliğine yazılan dilekçede;
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Projesi (İSMEP) kapsamında deprem
analizi yapılan binanın fizibilite raporunda yıkımının önerildiği, bu nedenle de binanın
tahliye edilmesi ile ilgili işlemlerin başlatılması İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.07.2012 tarih
ile 178174 sayılı yazıları ile bildirilmiş olup, gerekli tahliye işlemlerini başlatılmasına ve
konu hakkında başhekimliğe bilgi verilmesi hususunu gereğini önemle rica ederim” ifadeleri yer aldı.
Dilekçenin ekinde ayrıca Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ve Doç. Dr. Sinan Akkar imzalı
İSMEP raporuna da yer verildi.

SULTANAHMET’TE SAĞLIK KURULUŞU KALMADI
30 Temmuz 2012 tarihinde TGC Başkanı Orhan Erinç ve Genel Sekreter Sibel Güneş
imzalı dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yazılan dilekçede, TGC’nin 1968 yılından
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TGC’NİN AÇTIĞI DAVA DEVAM EDİYOR
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beri üyelerinin ve semt halkının yararlandığı bir basın dispanseri olduğu, Haseki Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet veren dispanser binası için son 15 yıldır kira bedeli alınmadığı,
binanın tamamen kamu hizmetinde kullanılmasının amaçladığı belirtilmişti. Dispanserin
depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılacağı belirtildiği, ancak dispanserin
bölge için önemi anlatılarak Sultanahmet Civarı’nda bulunan Vilayetler Polikliniği’nin
de Fatih’e nakledilmesi, ardından da Basın Dispanseri’nin kapatılacak olmasıyla bölgede
hiç sağlık hizmeti veren bir kuruluşun kalmayacağı üzerinde durulmuştu. Bu nedenle
Bakanlıktan dispanserin işlevine devam etmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılması
rica edilmişti.
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Arsanın olduğu yerde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kiracısı Fono Film’de bulunuyor. Fono Film’in arsayı işgal ettiği belirtilerek yapılan bir şikayet bulunuyor. 18 Haziran 2014’te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İBB Emlak İşleri Daire Yönetimi Başkanlığı’nın
karar yazısı gereğince; TGC’nin 50 yıl süre ile intifa hakkı sahibi olduğu taşınmazda bulunan kiracısının tahliyesine yönelik kararına karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin
2014/1196. E sayılı dosyasıyla belediyeye ve idaresine karşı yürütmeyi durdurma talepli
iptal davası açtı. Dava dilekçesinde yargılama sonuna kadar işlemlerin durdurulması
arz edildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a,
ve dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya konuyu ileterek Basın Dispanseri binasının güçlendirilerek yeniden sağlık hizmeti vermesini talep etti. Yapılan görüşmelerde
yılda 60 bin hastaya bakan polikliniğe Sultanahmet bölgesinin de ihtiyacı olduğu vurgulandı.

w
w

w

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne basın dispanseri
için açtığı dava devam ediyor.
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TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi yıkılıp yeniden yaptırılacak

.tg
c.
or

g.
tr

60 ODALI HUZUREVİ
6 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

w
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Yeni yaptırılacak Darıca’daki Huzurevi’nin dış görünümü

Darıca’daki Huzurevi’nin şimdiki hali
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 22 yıl önce bağışlarla yaptırdığı huzurevi depreme
güvenli olmadığı gerekçesiyle boşaltıldı. TGC Yönetim Kurulu 36 odalı huzurevini yıktırıp
60 odalı yeni bir bina olarak yaptıracak. Hazırlanan yeni projeyle huzurevinden yararlanan gazeteci sayısı da artacak. Proje bedeli olan 6 milyon liranın toplanması için gerekli
görüşmeler başlatıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar ve
Genel Sekreter Sibel Güneş Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüşerek huzurevinin yeniden yapımı sürecinde desteklerini istedi. Vali Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, huzurevi yapımının hayır işi olduğunu, ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini
belirtti.

w
w

HUZUREVİ 22 YIL ÖNCE NASIL YAPTIRILDI?

Gazeteci Beria Kızılağaç’ın bağışladığı 1130 metre kare arsa ile işadamı Şükrü Taşdelen’in bağışladığı 1232 metre kare arsaya ek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Hazine’den aldığı bölümle toplam 3500 metre kare alan üzerine inşa edildi.
1989 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını Nezih Demirkent, Genel
Sekreter görevini Rıdvan Yelekçi yürütüyordu. O dönemde yürürlükteki mevzuata göre
hazırlatılan proje çerçevesinde ihaleye çıkarılan inşaatın yapılmasını 1 milyar 354 milyon
280 bin 674 liraya Mehmet Yılmaz’ın Tek-Art firması üstlendi.
Mehmet Yılmaz, ihale tutarına 354 milyon 280 bin 674 liralık bağışta bulunmayı
kabul etti. İhale sözleşmesi 17 Ekim 1989 tarihinde imzalanarak Tek –Art firmasına teslim edildi. Böylelikle üyelerin ve üyelerin yakınlarının yararlanacağı Huzur ve Dinlenme
Evi’nin inşaatının temeli 10 Ocak 1990 yılında atıldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yaptırılan Huzurevi binası, 14 Mart 1992 yılında açıldı. Bakanlar ve yetkililerle yapılan temaslar sonucu huzurevinin işletilmesine
bir protokol ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi sağlandı.

HUZUREVİ CUMHURBAŞKANI DEMİREL TARAFINDAN AÇILDI

w

Bu konudaki protokol 24 Mayıs 1993 tarihinde Cemiyetin Merkezi’nde o dönemin
Devlet Bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürü Arslan Kaya, TGC Başkanı Necmi Tanyolaç tarafından imzalandı. Huzurevinin
açılışını 31 Temmuz 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptı.

w
w

HUZUREVİNDEN NASIL YARARLANILIYOR?

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak Yeni Mahalle No: 12
adresinde bulunan Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gazeteciler Cemiyeti Hikmet Memduh Huzurevi’nden bugüne kadar 30’un üzerinde Cemiyet üyesi ve yakını yararlandı. Huzurevine müracaat için, TGC’ye başvurulması gerekiyor. Kabul şartları
arasında üyenin 60 yaşından büyük ve sağlık durumunun iyi olması gerekiyor.
Marmara Depremi’nde de tüm bölge ile birlikte sarsılan Darıca İlçesi’ndeki huzurevi
binası Gebze Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından incelemeye alındı. Yapılan tespitler
sonunda huzurevi binası için “orta hasarlı” olduğu, istenilen güçlendirmeler ve tamiratla
binanın kullanılabileceğine dair raporu verildi. Ancak 16 yıl sonra Gebze Teknik Üniversitesi, tekrar binayı inceledi ve ‘göçme durumu’ riskiyle karşı olduğuna dair bir rapor
verdi. Bunun üzerine Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 22 yıllık binanın boşaltılmasını istedi.Bina 31 Mart 2016 tarihinde boşaltıldı.
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ÜYELERE HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
TGC TARAFINDAN İZLENEN GAZETECİ DAVALARI

w
w
w
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Hukuk Danışmanlığı Çalışmaları
1-BASIN MÜZESİ DAVASI

g.
tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 10.11.2010 tarihinde TGC aleyhine;
ecrimisil ihbarnamesi düzenlendi ve Basın Müzesi’nin tahliye işlemleri için tebligat yapıldı.
1. TGC, süresi içinde 10.12.2010 tarihinde ecrimisile karşı düzeltme talebinde
bulunmuş ve ihbarnameye itiraz etmiştir.
2. İBB tarafından bu itiraz 27.12.2010 tarihinde reddedilmiştir.
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or

3. Bunun üzerine TGC, İBB’nin tahliye işlemine karşı İstanbul 7. İdare
Mahkemesinde 24/12/2010 tarihinde İPTAL davası açmıştır.

4. TGC’nin açtığı iptal davası ilk derece Mahkemesi’nce reddedilmiştir. Bunun
üzerine TGC kararın bozulması isteği ile kararı Temyiz etmiştir.
5. Danıştay 10. Daire Başkanlığı 24.01.2012 tarihinde İstanbul 7. İdare
Mahkemesi’nin kararını bozmuştur.

6. İBB; bu kez Danıştay’ın kararına karşı Karar Düzeltme Yoluna müracaat etmiştir.
Bu müracaatta 28.02.2013 tarihinde Danıştay 10. Başkanlığı tarafından
reddedilmiştir.
7. Tüm bu sürecin sonunda İstanbul 7. İdare Mahkemesi bu kez Danıştay’ın Bozma
kararına uyarak ; TGC’nin iddiaları doğrultusunda, 30/05/2013 tarihinde
davayı kabul etmiş ve dava TGC lehine sonuçlanmıştır.
8. İBB bu kararı da temyiz etmiştir. Danıştay 10. Dairesi 25/02/2014 tarihinde bu
müracaatı da reddetmiş ve Kararı ONAMIŞTIR.

w

9. İBB karar düzeltme yoluna gitmiş bu kez Danıştay 17 Dairesi 09/04/2015
tarihinde karar düzeltme istemini reddetmiş ve karar 03/06/2015 tarihinde
KESİNLEŞMİŞTİR

w
w

10. Sonuç olarak dava TGC lehine sonuçlanmış ve İBB’nin tahliye işlemi sonuçsuz
kalmıştır.

2-EMNİYETE GİRİŞ YASAĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 22 Aralık
2013 tarihi itibariyle Emniyet Müdürlüğü’nün hizmet binalarında görev yapan gazetecilerin görev yerlerine alınmamasına ve bundan sonra Emniyet Müdürlüklerine alınmamasına karar vermiştir. TGC ve Sibel Güneş’in davacı olduğu İPTAL Davası İstanbul 4.
İdare Mahkemesinde 2013/2622 E. sayılı dosya ile, İStanbul Valiliği ve Emniyet Genel
Müdürlüğüne karşı açılmış İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 31/12/2013 tarihinde
YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verilmiştir.
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3-TWİTTER DAVASI

g.
tr

Mahkeme üyelerinin değişmesi üzerine ve 18/08/2014 tarihinde “EMNİYET Genel
Müdürlüğünce böyle bir yasak uygulanmaktadır” cevabı üzerine Yürütmeyi Durdurma
isteminin reddine karar verilmiştir. Davacılar tarafından bu karara karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiştir. İtiraz reddedilmiş ve dosya İstanbul 4. İdare Mahkemesinin
2013/2622E. 2015/1280 K. Sayılı ilamı ile görevsizlik kararı verilerek Danıştay’a gönderilmiştir. Dosya, Danıştay 10. Dairesinde 2015/2855 E sayısı ile kayıtlı olup halen derdesttir.
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21.03.2014 tarihinde twitter’e erişimin engellenmesi üzerine TGC ve Sibel Güneş
tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesinde Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı
aleyhine açılan İptal davası, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin bağlantı kararı nedeniyle
Ankara 15. İdare Mahkemesine gönderilmiştir. Ankara 15.İdare Mahkemesi de “olayda
gerek Anayasa Mahkemesi'nin 02.04.2014 tarih ve 2014/3986 başvuru numaralı kararı
gereğince "twitter.com" isimli internet sitesine erişimin yeniden sağlanması, gerekse de
dava konusu işlemin Mahkemenin 17.11.2014 tarih ve E:2014/511 K:2014/1504 sayılı kararı ile iptal edilmesi karşısında iş bu davanın konusunun kalmadığı sonucuna varılmıştır.
Konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

4-BASIN DİSPANSERİ DAVASI

TGC’nin intifa hakkına sahip olduğu Basın Dispanseri ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının tahliye konulu kararının
iptali için İstanbul 7. İdare Mahkemesinde 2014/1196. E sayılı dosya ile yürütmeyi durdurma istemli dava açılmıştır. Açılan Dava TGC aleyhine sonuçlanmıştır. Karar Temyiz
edilmiştir. Danıştay 17. Dairesinin 2015/12442 E numarası ile kayıtlıdır. Dosya halen
derdesttir.

w

5-TGC’NİN 370 ÜYESİNE VERİLEN ÜCRETSİZ HUKUKSAL DANIŞMANLIK

w
w

TGC, 2010 yılından itibaren üyelerinin karşılaştıkları mesleki sorunlarla ilgili hukuksal
konularda destek sağlamaktadır. Bu destekten Türkiye’nin dört bir yanından üye gazeteciler yararlanmaktadır. 2013-2016 yılları arasında telefonla ve yüz yüze görüşmelerde
370 gazeteci bu destekten ücretsiz yararlanmıştır.

6- İL İNSAN HAKLARI KURULU’NDA TGC ÜYELİĞİ

İstanbul Valiliği’nde “İnsan Hakları Kurulları Görev Kuruluş ve Çalışma Esasları İle
İlgili Yönetmelik” kapsamında her ay İl İnsan Hakları Kurulları toplanmaktadır. Her ay
düzenli olarak yapılan toplantılarda TGC, hukuk danışmanı tarafından kurulda temsil
edilmektedir. Kurulda yapılan toplantılarda TGC aktif rol oynamaktadır. Kurulan komisyonlarda görev almakta kimi zaman komisyonlara başkanlık yapmaktadır.

7- TGC 90 GAZETECİ İÇİN MAHKEMELERE GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilerin çıkarlarını korumak amacıyla mahkemelere bilirkişilik yapan bir meslek örgütüdür. 2013 Nisan-2016 Nisan arasında işten çıka590
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rılan ve özlük haklarını almak için mahkemeye başvuran 90 meslektaşımızla ilgili olarak
mahkemeler TGC'den ücret konusunda görüş istemiştir. TGC Hukuk Danışmanı aracılığıyla 90 bilirkişi raporu hazırlanmıştır.

8-YAYIN YASAKLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLAR

g.
tr

8.1- Suriye Ses Kaydı Yayın Yasağı
Dışişleri Bakanlığı’nda yapıldığı iddia edilen toplantının ses kayıtları hakkında Gölbaşı
Sulh Ceza Mahkemesinin 28/03/2014tarih 2014/366 D.İş sayılı kararına karşı itiraz edilmiştir. İtiraz Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nce reddedilmiştir.

8.2- Musul Başkonsolosluğu/İŞİD Yayın Yasağı Kararı

.tg
c.
or

16/06/2014 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, Türkiye’nin Musul Başkonsoloslu’ğunda bulunan ve
IŞİD terör örgütü tarafından bilinmeyen bir yere götürülen Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması için, soruşturma tamamlanıncaya kadar verilen Yayın Yasağı kararına karşı TGC tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz Ankara 10 Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 2014/673. D. İş sayılı kararı ile reddedilmiştir.

8.3- Bakanlar Hakkında Yayın Yasağı Kararı

14/10/2015 tarihinde Meclis Soruşturması Komisyonunda Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında devam eden
"gizli nitelikli" soruşturma hakkında Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2014/4205 D. İş
sayılı 25.11.2014 tarihli “Yayın Yasağı Kararına karşı İtiraz edilmiştir. İtiraz, Ankara 8
Sulh Ceza Hakimliğinin 2014/4342 D İş. sayılı kararı ile reddedilmiştir.

8.4- Ankara Garı Patlaması Yayın Yasağı Kararı

w
w

w

Ankara Garı’nda meydana gelen ve kamuoyunda Ankara Katliamı olarak anılan olayla
ilgili olarak Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2015/4048 D. İş sayılı dosyasından verilen
14/10/2015 tarihli yayın yasağı kararına karşı 19/10/2015 tarihinde İtiraz edilmiştir.
TGC’nin müracaatının ardından Yayın Yasağı kararı aynı gün Mahkemece kaldırılmıştır.
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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN İZLEDİĞİ BASIN DAVALARI
TGC Erdoğan’ın duruşmasını izledi

TGC KCK Basın Davasını izledi

g.
tr

04.06.2013 tarihinde Türkiye Gazeteciler Başkanı Turgay Olcayto ve Başkan Yardımcısı
Recep Yaşar, 7 yıldır tutuklu yargılanan gazeteci Füsun Erdoğan'ın İstanbul 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasını izledi.
12.06.2013 tarihinde TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Genel Sayman Gülseren
Güver, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
20'si tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı KCK basın davasını izledi.

TGC Odatv davasını izledi

.tg
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or

13.06.2013 tarihinde gazeteci Soner Yalçın, Nedim Şener, Ahmet Şık, Barış Terkoğlu,
Barış Pehlivan, Yalçın Küçük’ün de aralarında bulunduğu 13 kişinin yargılandığı Odatv davasının duruşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver izledi.

TGC Ergenekon duruşmasını izledi

05.08.2013 tarihinde aralarında Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’ın da bulunduğu 66'sı
tutuklu 275 sanıklı Ergenekon Davası, Silivri’de görüldü. Duruşmayı; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) adına Başkan Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreteri
Sibel Güneş, Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver’ izledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Odatv davasını izledi

w

11.09.2013 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve
Genel Sekreteri Sibel Güneş, Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Odatv duruşmasını izledi.

TGC 20. kez hakim karşısına çıkan Füsun Erdoğan’ı yalnız bırakmadı

w
w

24.09.2013 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 20. kez
hakim karşısına çıkan Füsun Erdoğan’ın duruşmasını izledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sel Yayıncılık’ın duruşmasını izledi

11.07.2013 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sel Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı ve
çevirmen İsmail Yerguz'un Guillaume Apollinaire’nin ‘Genç Bir Don Juan’ın Maceraları’ adlı
kitabını yayımladığı ve çevirdiği için ‘müstehcenlik’ suçundan yargılandığı davayı izledi.

TGC Füsun Erdoğan’ın duruşmasını izledi

30.10.2013 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun da, aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci 8 yıldır tutuklu yargılanan gazeteci-radyocu Füsun
Erdoğan’ın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasını izledi.

TGC Silivri’de görülen Basın Davası’nda yargılanan meslektaşlarını yalnız bırakmadı
01.11.2013 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Silivri
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Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK basın davasını izledi.

TGC Silivri’de duruşmaları takip etmeye devam etti

TGC Odatv davasının 20. duruşmasını izledi

g.
tr

06.12.2013 tarihinde 20'si tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı KCK basın davası, Silivri
Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam
edildi. Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC
Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver izledi.
12.12.2013 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Yardımcısı Recep Yaşar,
Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Saymanı Gülseren Ergezer Güver, Odatv davasının 20.
duruşmasını izledi.
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TGC KCK Basın Davası’nı izledi

03.03.2014 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Yaşar, Silivri
Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen KCK Basın Davası’nı izledi.

TGC Mine Kırıkkanat ve Orhan Bursalı’nın duruşmasını izledi

08.04.2014 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Hukuk
Danışmanı Gökhan Küçük, Mine Kırıkkanat ve Orhan Bursalı’nın duruşmasını izledi.

TGC Hrant Dink Davasını izledi

w

17.07.2014 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Başkan
Yardımcısı Recep Yaşar, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük,
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni HrantDink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesiyle ilişkin
davayı izledi.

TGC Hrant Dink Davasını izledi

w
w

30.10.2014 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Hukuk
Danışmanı Gökhan Küçük, Hrant Dink duruşmasını izledi.

TGC Hrant Dink Davasını izledi

26.01.2015 tarihinde. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı; Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkan Yardımcısı Recep Yaşar ve Hukuk Danışmanı Gökhan
Küçük izledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedef Kabaş’ın duruşmasını izledi

30.04.2015 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş, gazeteci Sedef Kabaş’ın duruşmasını izledi.

TGC Barış İnce'nin duruşmasını izledi
02.06.2015 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, BirGün Gazetesi’nin
Yazı İşleri Müdürü Barış İnce'nin Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmasını izledi.
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TGC Sedef Kabaş’ın duruşmasını izledi
10.06.2015 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazeteci
Sedef Kabaş’ın duruşmasını izledi.

TGC Evrensel Gazetesi çalışanlarını yalnız bırakmadı

TGC Can Dündar ve Erdem Gül’ün duruşmasını izledi

g.
tr

01.10.2015 tarihinde Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu
ve Arif Koşar’ın, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş izledi.

26.11.2015 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün duruşmasını izledi.
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TGC 3 ayrı basın davasını takip etti

22.12.2015 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Agos
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink Cinayeti davası, Evrensel Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Arif Koşar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu hakkında Cumhurbaşkanına
hakaret davası, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın duruşmasını izledi.

TGC Rıza Zelyut duruşmasını izledi

18.02.2016 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş,Aydınlık Gazetesi
Yazarı Rıza Zelyut'un duruşmasını izledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazeteci Merdan Yanardağ’ın duruşmasını izledi

w

10.03.2016 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Genel
Saymanı Gülseren Ergezer Güver, ABC Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın
duruşmasını izledi.

TGC Can Dündar ve Erdem Gül’ün duruşmasını izledi

w
w

24.03.2016 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi
Erdem Gül'ün duruşmasını izledi.

TGC Can Dündar ve Erdem Gül’e destek için adliyedeydi

01.04.2016 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ü duruşma öncesinde yalnız bırakmadılar.

TGC Enver Aysever'in duruşmasını izledi
07.04.2016 tarihinde Çağlayan Adliyesi 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen gazeteci
yazar Enver Aysever duruşmasını TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş izledi.
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TGC’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTILAR
6 Nisan 2016 İstanbul

14 Mart 2016 Ankara
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Avrupa Konseyi İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri Nils Muiznieks ile basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğü konusunda Swiss Otel’de düzenlenen toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto ve
Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı katıldı.

“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa BirliğiAvrupa Konseyi Ortak Projesi” hazırlık toplantısına TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten katıldı.

13 Ocak 2016 Ankara
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Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu heyeti ile yapılan toplantıya TGC adına Niyazi Dalyancı
ve TGC Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Küçük katıldı.

2 Kasım 2015 İstanbul

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) heyetiyle Wyndham İstanbul Old
City Hotel’de yapılan toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi
Dalyancı katıldı.

22 Nisan 2015

AB Yargı Projesi koordinatörlerinin 22 Nisan saat 15.00’te TGC’yi ziyaret etti.

26 Kasım 2014 İstanbul

Avrupa Birliği Bakanlığı “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı’na TGC yöneticileri katıldı.

w

12 Mayıs 2014 İstanbul

w
w

Türkiye'de bulunan uzmanlar Profesör Wolfgang Benedek ve Profesör Katrin Nyman-Metcalf
12 Mayıs Pazartesi günü 14:30-16:30 arasında, Grand Öztanık Oteli toplantı salonunda, bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

23-24 Mart 2014 Ankara

“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” (Avrupa BirliğiAvrupa Konseyi Ortak Projesi) . 3. Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara’da yapıldı. TGC adına Ankara
Temsilcisi Taylan Erten toplantıya katıldı.
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİKÇİ
HABER KILAVUZU
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11.03.2016

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu hazırladı
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TGC Kadın Komisyonu’nun hazırladığı "Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu”nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; kitabın kadın odaklı habercilik açısından bir rehber olacağına vurgu yapıldı.
Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin
Kadın Komisyonu medyadaki cinsiyetçi dilin önüne geçilmesi için "Kadın
ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” hazırladı.
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Gazeteciler Restoranı’nda düzenlenen toplantıya; Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman Gülseren Ergezer Güver, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Özdemir,
Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu ile
Kadın Komisyonu üyelerinden Pınar Aktaş, Nezahat Alkan Gülmüş, Seda
Kaya Güler, Sultan Uçar, Semiha Öztürk ve TGC Kadın Danışma Grubu’ndan Mesude Erşan’ın aralarında bulunduğu gazeteciler katıldı.

GENEL SEKRETER GÜNEŞ: CİNSİYETÇİ DİL KAMUOYUNA ZARAR VERİYOR

Toplantının sunuculuğunu üstlenen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, geçtiğimiz 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı.
Genel Sekreter Güneş, şunları söyledi:

w

“Bugün kadınlar aktif olarak çalışıyor olmalarına rağmen kadın olmaya bağlı birçok sorun yaşıyorlar.
Medyada kadına yönelik ayrımcı cinsiyetçi dilin hakimiyeti toplumsal barışa da zarar veriyor. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu, önemli bir çalışmayı gerçekleştirdi. TGC Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel Göksu koordinatörlüğünde “Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu” hazırlandı. 50 kadından oluşan Kadın Danışma Grubu oluşturuldu. Üniversitelerin kadın bölümlerine ve
kadın konusunda çalışan sivil toplum örgütlerine yazılar yazılıp katkı istendi. Gelen katkılar doğrultusunda Kadın Komisyonu bu kılavuzu hazırladı.

w
w

Meslektaşlarımız kitabı hazırlayabilmek için sık sık bir araya geldi. Yoğun çalışmaları arasında meslektaşlarımız bu önemli kılavuza imza attılar. Cemiyetimizin Kadın Komisyonu’na, Danışma Kurulu’na
teşekkür ediyoruz. Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’nu, medya kuruluşlarının
yöneticileriyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımız Yerel Medya Seminerlerinde meslektaşlarımızla
buluşturacağız. Online olarak da internet sitemizden de ulaşım imkanı sunacağız.”

BAŞKAN OLCAYTO: KADIN TÜRKİYE’NİN BAŞAT SORUNLARINDAN BİRİ

Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Başkan
Olcayto şunları dile getirdi:
“Ülke zorlu bir dönemden geçiyor. Yalnız gazeteciler için değil akademisyenler, aydınlar, emek insanları, kadınlar için de böyle. Kadın sorunu, Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Çünkü din
sömürüsünün en fazla ezdiği grup kadınlar. Kadınları ikinci sınıf gören anlayış var. Kadın ucuz emeğin
malzemesi yapılıyor. Bugün diğer iş kollarında çalışan pek çok kadının aldıkları ücret erkeklerden daha
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düşük. Basın sektöründe de durum aşağı yukarı böyle.
Kadın, seks malzemesi olarak nefret söyleminin ortasında
gösteriliyor. Kadına şiddet hiç bitmiyor. Kadınlar, hem üniversitede hem de gazetecilikte iyi çalışmalar yapıp öne çıkarken onları ezmek için her türlü çareye başvuruluyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Kadın Komisyonu bu kitapla en kalıcı etkinliklerden birini gerçekleştirdi.”

GÖKSEL GÖKSU: MESLEKTAŞLARIMIZIN VE OKURUN BAŞUCU KİTABI OLACAK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu,
kılavuzun hazırlanma süreciyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
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“Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu, medya sektörüne uzun emek vermiş,
halen sektörde çalışmakta olan kadınların ortak kaygılarından yola çıkarak hazırlandı. Sektörde çalışan
kadınların da aynı kaygıları taşıdığını işittik. Sektörün hitap ettiği, okurlar, izleyiciler de bu kitabın yönlendirmesine muhtaç diye düşündük. Uzun bir süreçte hazırlandı. Kimimiz fikriyle, kimimiz redaksiyonuyla katkıda bulunduk. İmece usulü kitap çıkardık. Sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı pek
çok meslektaşımız olduğunu da biliyoruz. Bazı kuralları daha dikkatli hayata geçirirsek ‘bir adım daha
atma olanağı buluruz’ diye düşündük. Mesleğimizi icra ederken yaşadığımız sıkıntıları dile getiren bir
bölüm yaptık. Yaşanmış olayları aktardık. Kim tarafından yaşandığını özellikle gizledik. Kimin yaşadığı
değil bu olayların yaşatılıyor olmasıydı önemli olan. Yüzleşme sağlanabilir diye düşündük.
Genç meslektaşlarımız, bu konuda oldukça sıkıntılı. Bizim rehberimiz ustalarımız vardı. Şimdi genç
meslektaşlarımızın rehber sıkıntısı da var. Gençlerin rehber ihtiyacını gidereceğiz. Kitap; eleştiriye açık,
katkılara da açık. Güncellemelerle kitabı hep dinamik tutacağız.”

PROF. DR. SEVDA ALANKUŞ: KİTAP PRATİK VE TEORİDEKİ KOPUKLUĞU GİDERDİ

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, şunları dile getirdi:

w
w

w

“Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu, hem pratik hem de teori kopukluğunu
gideren bir çalışma oldu. Özellikle iletişim fakültesi öğrencileri için de büyük bir kaynak olacak. İletişimci
olarak, kadın ve medyanın kadına yönelik haberlerini eleştiren bir akademisyen olarak; bir kere her türlü
şiddetin olağanlaştığı, yaygınlaştığı, yılda ortalama 250 kadının öldürüldüğü, eşitsizlik ve ayrımcılığın
devam ettiği ülkede, medyanın da bu konuda bazı sorumlulukları var.

KADIN ODAKLI HABERCİLİK GEREKİYOR

Gazeteciliğin tarihinde haberin etik kodları, 19. yüzyılın ikinci yarısında gazetecilik ve edebiyat birbirinden ayrılmaya başladı. Edebiyat daha kadınların alanı gibi görülürken haber ise erkeklerin alanı
olarak başlıyor. Bütün o ilke ve kodlarının tanımlanmasına neden oluyor. ‘Olağandışı haber’ dediğiniz
zaman kadın, olağandışı bir durumda haber oluyor. Kodların yeniden değiştirilmesi ve tanımlanması
gerekiyor. Bu çalışmanın dil üzerine odaklanıldığını görüyoruz. ‘Ne söylemeliyiz?’, ‘Ne söylememeliyiz?’
konusunda da bilgi veriyor. Haberin yapısı üzerine daha objektif düşünmek gerekiyor. Kadın odaklı habercilik gerekiyor. Kadın odaklı habercilik yaptığınızda ‘bütün ötekilere yönelik haberleri’ de yeniden
yazmak durumunda oluyorsunuz. Birlikte yaşama kültürü için böyle bir şeye ihtiyaç var.”
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TGC DÜZENLİ RAPORLAR HAZIRLADI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetelecilerin sorunlarını, basın ve düşünceyi ifade
özgürlüğü ile ilgili sorunları düzenli olarak hazırladığı raporlarla gündeme taşıdı.
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MECLİS'TEKİ ADALET KOMİSYONU TOPLANTILARINA KATILDI

TGC Yönetim Kurulu üyeleri başta internet haber siteleriyle ilgili hazırlanan yasa taslağı
olmak üzere Meclis'teki Adalet Komisyonu toplantılarına katılarak görüşlerini
milletvekilleriyle paylaştı.
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HUKUK RAPORLARI TÜM PARTİLERE GÖNDERİLDİ

TGC Hukuk Raporları TBMM Başkanlığı'na Meclis'te grubu bulunan tüm partilerin grup
başkanvekillerine gönderildi. Ayrıca Meclis'e yapılan ziyaretlerde raporlarla ilgili
olarak parti grup başkanvekillerine detaylı bilgi verildi.

10.02.2014

w

BASIN KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KANUN TASARISI HAKKINDA
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ RAPORU

w
w

I-GİRİŞ

Bakanlar Kurulu’nca 10/02/2014 tarihinde TBMM’ne sunulmasına karar verilen, 24. Dönem
4. Yasama yılında 1/893 Esas Numarasına kayıtlı “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, Esas Komisyon Adalet Komisyonu, Tali komisyonlar; Anayasa
Komisyonu, ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarında gözükmektedir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Tasarı hakkında; http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/291490.pdf adresindeki tasarı metni üzerinden değerlendirmede bulunmuştur.
TGC; tasarının olumlu ve olumsuz yanları hakkında gerekçeli olarak görüşlerine yer vermiştir.
Raporu Meclis’te grubu bulunan tüm partilere gönderildi.
Rapor’a www.tgc.org.tr ‘den ulaşılabilir.
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02.05.2014

BİRİNCİ ÖNERİ
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MADDE GEREKÇESİ
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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN
13/6/1952 TARİHLİ VE 5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE
ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN
TANZİMİ HAKKINDA KANUNUN’DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN
(ÇERÇEVE TASLAK) ÖNERİSİ

5953 sayılı Kanun’da ücretlerin ödenmemesi nedeniyle gazeteciye iş sözleşmesini, kıdem tazminatına hak kazanır şekilde haklı fesih imkanı verilmemiştir. Bu yüzden gazeteciler uzunca süre
maaş alamadıkları halde iş akidlerini feshedememişler, feshedenler ise bir dönem kıdem tazminatlarını alamamışlardır. Yargısal pratik uzunca süre önce değişmiş ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin
içtihatları ile bu konu Türk Hukukunda tartışılır olmaktan çıkmıştır. (Yargıtay 9.HD 15.05.2007 T.
2007/6928-15203- Yargıtay 9.HD 25.06.2009 T. 2007/41301.E 2009/1897.K - Yargıtay
9.HD.01.04.2009 T. 2007/40865.E 2009/9116.K-Yargıtay 9.HD 24.06.2008 T. 2008/17396.E
2008/17526.K -Yargıtay 9 HD.14.04.2008.T. 2007/14130.E 2008/8314.K - Yargıtay 9.HD
21.07.2009.T. 2008/1780.E 2009/21864.K. )

w

Gerçekten de bir iş sözleşmesi imzalandığı andan itibaren işverenin koruma ve gözetme borcu
yanında işçiye ücret ödeme asli borcu doğmaktadır. 6098 sayılı Borçlar Kanunu 393. ve 401. maddesi bu gerçekliği ifade etmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu 435. Maddesi “Taraflardan her
birinin, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebileceğini” düzenlemiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda da 24. Maddenin ikinci fıkrasının e bendi “İşveren tarafından gazetecinin ücreti kanun
hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmezse” işçinin haklı fesih imkanı vardır
düzenlemesini getirmiştir.

w
w

Bilindiği üzere Borçlar Kanunu Genel Kanun’dur. Bu kanun ile Basın İş Kanunu arasında genelözel kanun ilişkisi olduğu açıktır. Özel kanunda düzenleme olmaması halinde, genel kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği ise tartışmasızdır. Ücretin zamanında ödenmemesi iş
sözleşmesinin açıkça ihlali ve iş akdini fesih için haklı bir nedendir. Bu konuda 5953 Sayılı Kanunda
açık boşluk vardır. Açık boşluk halinde kuralın tespiti için yorum yapıldığında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II.e maddesinin kıyasen uygulanması gerekecektir
Yukarıda belirtildiği gibi, . Basın İş Kanunu'na tabi çalışan işçinin, ücretinin zamanında ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini bildirimsiz feshinde, belirtilen hükümler nedeni ile kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü bugün uygulamada kabul görmüştür.
Madde ile İşveren tarafından gazetecinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına
uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, gazeteci ihbar mühletini beklemeden akdi feshedebileceği düzenlenmiştir.
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Rapor’a www.tgc.org.tr ‘den ulaşılabilir.

MEDYANIN SORUNLARI
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
GİRİŞ
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25.06.2015

Basın; özellikle son 10 yıldır Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü alanında çağdaş demokrasilerde görülmeyecek sınırlamalara tabi kılınmıştır. Son 10 yıl
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Aslında güvenlik merkezli yaklaşımların ön plana çıktığı temel hak ve özgürlüklerle özellikle
halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının sınırlandırıldığı bir 10 yıl olmuştur.

Basın özgürlüğüne ilişkin yaşanan sorunların tespiti gazeteci örgütleri başta olmak üzere; hem
Meclis içinde bulunan muhalefet partileri, hem sivil toplum kuruluşları, hem de uluslar arası kuruluşlar ve özellikle Avrupa Birliği İlerleme Raporları’nda da sıkça gündeme getirilmiştir. İktidar
partisi yöneticilerine de bu sorunlar sıkça hatırlatılmıştır.
Rapor’a www.tgc.org.tr ‘den ulaşılabilir.

20.01.2016

TGC MEDYANIN SORUNLARI RAPORU
BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

w
w

w

Basın Kartı Komisyonu’na üye olan gazetecilik meslek örgütlerinin görüşü alınmadan
28.08.2015 tarihinde çıkarılan Basın Kartları Yönetmeliği beraberinde birçok haksızlığı getirmiştir.
Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası 14 Ekim 2015 tarihinde
Danıştay’da açtığı dava açarak yürütmenin durdurulmasını talep etmiştir. Dava dilekçesinde yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olduğu, Anayasa başta olmak üzere kanunlara
aykırı olduğunu dile getirilmiştir.

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ YER ALAN İTİRAZ NOKTALARIMIZ

1.KOMİSYONUN YAPISI: 1973 yılından beri Komisyon 13 kişiden oluşurken 2015 tarihli dava
konusu yönetmelik ile üye sayısı 15 kişiye çıkarıldı. 50 yıldır süregelen komisyonun yapısı değiştirildi. Komisyondan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti çıkarıldı. Davacılardan Türkiye Gazeteciler Sendikasının üç temsil hakkı bire indirildi. Gazetecilik meslek
örgütlerinin temsil oranı üçte bire düşürüldü. Genel Müdürlüğün Komisyona seçtiği üye sayısı artırıldı.
Rapor Başbakan Yardımcısı, Basından sorumlu Devlet Bakanı Numan Kurtulmuş’a 20 Ocak
2016 yapılan toplantıda sunulmuştur.
Rapor’a www.tgc.org.tr ‘den ulaşılabilir.
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www.facebook.com/TGCtr

www.twitter.com/TGCTr

