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hazırlandı. Elbet bu arayış, er ya da geç yolunu bulacak, basın yine 
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Öncelikle şunu ifade etmek gere-
kir. Basın özgürlüğü gazetecinin 
kişisel özgürlüğü değildir. Basın 

özgürlüğü halkın haber alma ve bilgi 
edinme özgürlüğüdür. Demokrasile-
rin temelini oluşturan ve vazgeçilmesi 
mümkün olmayan basın ve ifade özgür-
lüğü açısından da vatandaşlara önemli 
teminatlar sağlayan Anayasamızın 24, 25 
ve 26. maddelerinde de ‘Din ve Vicdan 
Hürriyeti’, ‘Düşünce ve Kanaat Hürri-
yeti’, ‘Düşünceyi Açıklama ve Yayma 
Hürriyeti’ni güvence altına almaktadır.

Anayasamızda yer alan bu hükümler 
dünyaya örnek bile gösterilebilir. Ne var 
ki uygulamada ülkemizin, basın ve ifade 
özgürlüğü açısından dünya sıralamala-
rında hak etmediği son sıralarda (2021’de 
259. sıra) yer alması demokrasimiz için 
utanç kaynağıdır. Bu nedenledir ki; ül-
kemizde bu konuda acil iyileştirmeler 
gerektiğinin bir göstergesidir.  Basın ve 

ifade özgürlüğünün önündeki engellerin 
kaldırılması, Türkiye’nin demokratik 
gelişimi açısından acilen atılması gerekli 
adımların başında gelmektedir. Çünkü 
ülkemizde basının temel sorunu basın ve 
ifade özgürlüğüdür.

Bu konuda iktidardan bir şeyler bek-
lemenin hayal olduğuna inanıyor ve ana 
muhalefet Partisi ve Millet İttifakı’nı 
Anayasa’da yapılması düşünülen 
değişiklikler arasında yer alaca-
ğını tahmin ettiğimiz Basın ve 
ifade özgürlükleri konusunda 
dirayetli davranmaya davet 
ediyoruz.

Bu arada, basın mensupları-
nın görevleri sırasında, özellikle 
toplumsal olaylarda, görev yapmalarını 
kolaylaştırması gereken polisin sert tep-
kilerine uğramaları can güvenliklerini 
tehlikeye sokmaktadır.

SANSÜR VE OTO SANSÜR
‘Basın hürdür sansür edilemez’ ifa-

desi Anayasamız’da yer almasına rağmen 
Türk basının siyasi iktidarların örtülü 
sansürü, patronların oto sansürü ile karşı 
karşıyadır. 

II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte (24 
Temmuz 1907) basında sansürün ilk kal-
dırılışı nedeniyle kutlanmakta olan Basın 
Bayramı, uzun yıllardır yeniden hortlayan 
sansür ve oto sansür nedeniyle kutlanma-
makta ve 24 Temmuzlar basında daya-
nışma ve mücadele günü olarak anılmaya 
başlanmıştır.

Sansür demokratik ülkelerde konu-
şulamaz bile. Ülkemizin dünya ülkeleri 
arasında özgürlükler puanını düşüren 

ve nereden gelirse gelsin sansürün artık 
bırakınız uygulamayı, düşünülmesi bile 
abesle iştigaldir.

MEDYADA TEKELLEŞME
Medyada tekelleşme 12 Eylül 1980’den 

sonra iş adamlarının gazeteleri satın 
almaya başlamaları, gazete ve televiz-
yonlarını kendi işlerindeki kazançlarını 

artırmak için adeta bir silah olarak 
kullanmaları tekelleşmenin de ilk 

adımlarının atılmasını sağladı. O 
dönemin iktidarları tekel med-
yasına kısa sürede teslim olarak 
İkitelli’deki karşılıksız yapılan 

medya plazalara taşındılar. 
Tekelleşmenin doğal sonucu 

olarak gazete ve televizyonların el değiş-
tirmesi işine siyasiler de katılınca yandaş 
medya oluştu. Gazetelerin yüzde 90’a 
yakını iktidarı öven ve aynı cümlelerden 
oluşan manşetlerle çıkarak basın özgür-
lüğünü adeta ayaklar altına aldılar. Bu 
eylemi de sürdürüyorlar.

Basın ve ifade özgürlüğü ile halkın 
haber alma hakkının önündeki en büyük 
engellerden tekelleşme ile siyasi iktidar-
ların gazetecilere ve medya gruplarına 
baskı ve müdahaleleri sona ermelidir.

ÇALIŞANLARIN 
SENDİKASIZLAŞTIRILMASI
12 Eylül sonrası medyadaki tekelleş-

menin ilk sonuçlarından biri olan gazete-
cilerin sendikalarından istifa ettirmeleri 
oldu. İstifa etmeyenler kapı önüne kondu. 
Aralarında yaptıkları ve adına centilmen-
lik anlaşması dedikleri kararla işten atılan 
bir gazeteciyi diğer medya organları işe 

almadı… Medyada toplu iş sözleşmesi akti 
bu eylemle sona erdi. Devletin yöneti-
mindeki Anadolu Ajansı’nda da hükümet 
tarafından kurdurulan sarı sendika ile 
TGS işyerindeki yetkisini kaybetti. 

5953 SAYILI BASIN-İŞ 
YASASI TEHLİKEDE

Basın-İş yasasında yapılmak İstenen 
değişikliklerle 212 sayılı yasa ile değişik 
5593 sayılı yasanın rafa kaldırılması söz 
konusudur. Şu öncelikle bilinmelidir ki, 
gazeteciler yaptıkları görev itibariyle fikir 
işçisidir. 

10 Ocak 1963’de dönemin çalışma 
Bakanı Bülent Ecevit’in gayretleri ile 
Yasalaşan 212 sayılı Kanunun yürürlüğü 
konusunda çalışan gazeteciler büyük 
mücadele vermiş, Yasa’nın çıkmasını en-
gellemek isteyen patronların gazeteleri 
kapatarak tehdidine karşı, Gazeteciler 
Sendikası öncülüğünde gazete çıkarılarak 
tüm Türkiye’ye dağıtımı sağlanmıştır. Bu 
nedenle 10 Ocak’lar Gazeteciler Günü 
olarak kutlanırken, son yıllarda siyasi 
iktidarlar tarafından bu yasada yapılan ve 
yapılacak olan değişiklikler yasayı adeta 
kuşa çevirmiştir. 

Bu değişikliklerle çalışan gazetecilerin 
iş güvenliği ortadan kalkacak, kıdem 
tazminatı başta olmak üzere tüm akçalı 
haklarını kaybedecek, gazetecinin işten 
kovulması patronun iki dudağı arasında 
kolaylaşacaktır.

ANADOLU BASINI’NIN 
SORUNLARINA GELİNCE

Kurtuluş savaşı süresince mücadeleye 
büyük destek veren, Mustafa Kemal Ata-

türk’ün Anadolu’daki uç beyleri olarak 
nitelendirdiği Anadolu basını ek cümle 
ile özetlemek gerekirse, patronu ile çalı-
şanı ile can çekişiyor. 

Anadolu’daki yerel medya son yıllarda 
büyük ekonomik kriz içinde iken, Co-
vid-19 salgını ile adeta yok olma sürecine   
girmiştir.

Bu dönemde Anadolu’daki yazılı bası-
nın can suyu olan kamu ihale ilanları ile 
icra ilanları yüzde 80’e yakın düşmüş, tam 
karşıtı girdi fiyatları da Pandemi tedbir-
leri sürecinde artmış, artmaya devam 
ediyor. 

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Tasarruf 
tedbirleri arasında yer alan basın yayın 
giderlerine ilişkin yeni düzenlemeler 
Anadolu’daki birçok günlük, haftalık, 
15 günlük ve aylık gazete ile radyo ve 
televizyonların krize girmesine neden   
olmuştur.

Kamu kurumlarının gazetelere abone 
olamaması ve ilanlarının kısıtlanması ile 
Tasarruf tedbirleri en çok Anadolu med-
yasını vurmuştur.

İlanlarda Dijital medyaya yöneliş yerel 
gazeteleri   yok etmeye yönelik bir uygu-
lamadır.

Bu olumsuz tabloyu sürdüremeyen 
son sekiz ayda bine yakın günlük ve haf-
talık gazete ve yerel televizyon kapısına 
kilit vurmuştur. Bugün kamu kurumla-
rında tasarruf edilebilecek birçok kalem 
varken tanesi 1-2 liradan satılan gazetele-
rin bu kapsama alınması İletişim Başkan-
lığı’nın en yanlış uygulamasıdır.

Pandemi süresince; birçok meslek 
grubuna çeşitli destekler ve yardımlar 
sağlanırken maalesef basın camiasına 
yeterli destek verilmemiştir.  Yerel gazete-
ler asgari kadrolarına bugünlerde asgari 
ücreti bile ödeyememektedir.

Uzattım ayaklarımı otel odasın-
da, açtım televizyonu…

Fox yok… Halk TV yok, KRT 
ile Tele1 kumandanın 1028. Kanalında…

Kars’tayım…
HHH

Uzattım ayaklarımı otel odasında, 
açtım televizyonu…

Fox yok… Halk TV yok, KRT ile 
Tele1 kumandanın 1205. Kanalında…

Kayseri’deyim…
HHH

Uzattım ayaklarımı otel odasında, 
açtım televizyonu…

Fox yok… Halk TV yok, KRT ile 
Tele1 kumandanın 975. Kanalında…

Trabzon’dayım…
HHH

Uzattım ayaklarımı otel odasında, 
açtım televizyonu…

Fox yok… Halk TV yok, KRT ile 
Tele1 hiç yok, hiç yok…

Konya’dayım…
HHH

En kolay ulaşılan A Haber…
HHH

İmamoğlu öncesi, İDO’lardayım…
Hem İstanbul içi hem Bandırma 

İstanbul, ne varsa işte…
Çakılı kanal, Kanal 24…

HHH
Rastlantı mı? Değil …
Yapamıyorsan takdir et…
Cebren TV…
Mecbur TV, 
Mecbur FM…

HHH
Sonra “Yandaş basın, 

yandaş algı…”
Etkilenmemek mümkün 

mü? 
Kararsızın kaymaması 

mümkün mü?
Kafa karışmaması mümkün 

mü?
HHH

Sonra yerel basının yiğit mücade-
lesinin içindeyim…

Hem de İzmir’deyim… 
‘Kale’de…  
Yerel iktidarda…
144 adet internet sitesi, 10 tane rad-

yo, 2 tane televizyon, 8 yerel gazete, 
sonrası sosyal medya oyuncakları…

Bir tane; Ulusal’a kafa tutan var 
mı? Yok…

Elinden tutan var mı? Yok…
Formül üreten var mı? Yok…
Balık tutmayı öğreten var mı? 

Yok…
Sisteme bak…
“Verin ayda 1000 TL. sussunlar”
Ya da “Genel Merkez emretti… Şu 

ajansla çalışılacak”
Ajans nereli? Ankaralı…
Deva olacak doktorun tedaviye, 

tedavi ötesi ameliyata ihtiyacı yok mu 
şimdi?

HHH
Yerel basının sorunu, derdi mi?
Güldüğü, gülümsediği günleri say-

sak, daha rahat değil mi?
HHH

Sistem yerel basını dilenciye çevir-
miştir.

Sistem yerel basını, yerin dibine 
sokmuştur.

Sistem yürekli, gururlu gazeteciyi 
evine hapsetmiştir.

Sistem insan gibi dimdik duracak 
yürekleri belediye önlerine hapset-
miştir.

Sistem baş eğdirmiştir…
Hem iktidara baş eğdirtmiştir hem 

muhalefete eğdirtmiş…
Ne yerel basını?
İsmail’in sabah programında kırk 

yılda bir manşetini gören 
O gün kendini ‘Murdoch’ zan-

neder, giderler önüne geldiğindeyse 
haddini bilir hale gelir…

Sistem, yıldızları toplayamayan ye-
rel basıncıların, kendi yıldızlarını ya-
ratma imkanını da elinden almıştır…

HHH
Yıldızın yoksa kendi yıldızını yara-

tacaksın…
Billboardlarını inandığın düzgün 

basın kuruluşlarına açacaksın…
Dağıtım kanallarını, metroyu, ge-

milerini, outdoorunu yerel basına 
paylaştıracaksın.

Bi zahmet sosyal med-
ya mecralarını kullan-
dırtacaksın…

Bi zahmet kendini 
kaldırıp, radyolara, 

televizyonlara gidip 
manşet vereceksin…
O ulusal basın da paşa paşa “İzmir 

televizyonunun, gazetesinin haberine 
göre” diyecek…

Bi zahmet otobüslerinde reklamla-
rını kullandırtacaksın…

Bi zahmet ihaleye çıkıp ajansın 
eline teslim ettiğin milyarlarca liralık 
bütçenin yüzde 98’ini yerele harcata-
caksın…

Bi zahmet yalandan baştan savma 
olsun diye 500 TL, 1.000 TL. vermeyi 
kesip,

Balık tutmayı öğreteceksin, balık 
tutmasına yardımcı olacaksın…

Yerel basın ha…
Canın isterse kral, istemezse, kibir 

boşaltma istasyonu…
Seçim üstü kral, seçim bitince kapı 

süprüntüsü… Ha?
HHH

Yürekli kardeşlerime selam olsun…
Yürekli mücadelesini, iktidarlar 

değiştikçe bile dimdik sürdürenlere 
selam olsun.

Gururlu ve adam gibi duruşunu 
paraya tercih eden yerel basın savaşçı-
larına selam olsun…

Evini satıp kuruluşunu ayakta 
tutana, banka kredileriyle personel 
ödemesi yapanlara,

Hala, hırsıza hırsız diyebilene, arsı-
za arsız, sahtekara sahtekâr…

Selam olsun yürekten;
Krala çıplak diyene…
Selam olsun yürek yemiş yiğitlere…

Türkiye’de neredeyse her dönem 
şekillendirmek için çaba harcanan, 
bizzat en tepeden regüle edilmeye 

çalışılan sektörlerin başında medya geli-
yor.

Siyasi zemin zorlaştıkça ve demokrasi-
den uzaklaşıldıkça, medyanın üzerindeki 
baskı katmerleşiyor.  

Mülkiyet yapıları değişiyor.   
İktidara bağlı büyük sermaye grupları 

ya talimatla ya da diğer işlerine kalkan 
yapmak amacıyla satın aldıkları medya 
kuruluşlarını bir süre sona diğerine satı-
yor. 

Medya kuruluşlarında çalışan basın 
emekçileri sendikasız, kadrosuz, sigorta-
sız bir ortamda her türlü iş güvencesinden 
yoksun bir biçimde çalışıyor.

Özgür ve özgün haber yapan yerel 
medya kuruluşları zayıflatılarak, kolay 
kontrol edilebilecek bir sermaye yapısı 
oluşturulması hedefleniyor. 

Medya sektöründe yaşadığımız tablo 
budur. 

HHH
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

ve dijital medyanın başlattığı yeni dönem, 

en derin yerel medya kuruluşlarını etki-
ledi. 

Dar bütçelerle zar zor yaşayan yerel 
medya adeta teknoloji bombardımanına 
tutuldu. 

Dijitale eğilim yerelde bayi satışlarını 
düşürmeye başladı. Bugün Türkiye’nin 
yerel gazeteleri yaşam savaşı veriyor de-
nilse yeridir. 

HHH
Ancak zorluğun olduğu yerde fırsatlar 

vardır.  
Medyanın yaşadığı zorluklar ‘Yay-

gın Basını’ da etkileyince yerel medya, 
bugüne kadar ‘Siyasetin kalbinin at-
tığı Ankara’dan ya da ‘Kapitalin 
başkenti İstanbul’dan yayılan 
haber akışını tersine çevire-
cek bir güç olmaya başladı.  
Dünyada da yerelden ulusala 
haber akışı daha yaygınlaş-
maya başladı. 

HHH
Demokrasinin 4. gücü, 

halk adına kamu görevi yapan gaze-
tecilik mesleği dört yandan ateşe tutulsa 
da değerini hiçbir zaman yitirmeyecek. 

12 Eylül döneminde bile 31 gazeteci 
yargılanmışken, 2020’de bir yılda 179 
gazeteci yargılansa da beş yılda 10 binin 
üzerinde gazeteci işsiz kalsa da gazeteci-
lik bitmeyecek. Aksine yerelden güçlene-
rek yeniden doğacak. Özgün içeriklerle, 
yerel halkla bütünleşerek…

HHH
Ancak demokrasinin güçlendirilmesi 

için yerel medyanın güçlenmesi, yerel 
medyanın güçlenmesi için de bu kuru-
luşların yaygın medya kuruluşları kar-
şısında eşit ve adil bir zeminde varlığını 
sürdürebilmeleri şart. 

Bu nedenle, yerel medya kuruluşla-
rına kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektör tarafından destek sağlanması çok 

önemli. 
Sayıları son 5 yılda 1400’den 950 civa-

rına kadar düşse de bugün Türk basının 
yüzde 91,1 yerel basın oluşturur. 

Ancak toplam tirajın 82,4’ünü ulusal 
gazeteler alır. 

Çünkü kamu kaynakları ulusal basına 
akar. 

Bu kaynaklar yerel basına doğru akan 
bir dengeyle dağıtıldığı takdirde Türk ba-
sını yeniden canlanacak, yerel basın ulu-
sal basınla rekabet olanağına kavuşacak. 

HHH
İzmir’de başlattığımız model de 

önemli.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi aylık 
belediye meclis karar özetlerini 

Basın İlan Kurumu’na 
tabi günlük yayın yapan 

gazetelere ilan vererek soluk 
olmakta. 

Bu sayede şeffaf bir belediye-
cilik anlayışı yansıtılırken, hem 

de yerel basın resmi olarak destek-
lenmiş oluyor. 
Benzer uygulamaların sayısı artabilir. 
Kamu kurumlarının Basın İlan Kuru-

mu üzerinden yerel gazetelere ilan veril-
mesi teşvik edilebilir. 

HHH
Yerel medyanın güçlenmesi demok-

rasinin güçlenmesi, fikir özgürlüğünün 
kılcal damarlara işlemesi demektir. 

Time Warner, “Gazetecilik doğruları 
söyleme mesleğidir” der. 

Bir doktorun görevi nasıl ki hastaları 
iyileştirmek ise gazetecilik de doğruları 
söylemek için vardır. 

Kamu adına değerli bir mesleğin tem-
silcileri, yerel basının savunucuları olarak 
tek isteğimiz, mesleğimizi hakkıyla yap-
mak, halk adına doğruları söyleyebilmek-
tir. 

Yeter ki baskı değil, destek görelim. 

21. yüzyılda bireysel ve toplumsal ya-
şamı istinasız her alanda etkileyen ve 
belirleyen teknolojik temelli iletişim, 

özellikle hız açısından sağladığı avantajlar 
kadar dezavantajları da önümüze koymuş 
durumda. Bunların başında, iletişimin ni-
celiksel düzeyenin niteliksel düzeyinin çok 
çok önüne geçmesidir. İletişime geçmenin 
kolaylığı ve hızı, içeriğinin her geçen gün 
daha da fazla tali hale gelmesine neden 
olmaktadır. Aktarılan bilgi ya da paylaşım, 
iletişimde olmanın bir nevi aracı haline 
dönüşmekte; diğer bir ifadeyle iletişimin 
öznesi olması gereken konusu araç, aracı 

olması gereken aktarım kanalı ise esası 
teşkil etmektedir.

Bu dönüşüm eğitimden kültüre, ekono-
miden siyasete kadar tüm toplumsal hare-
ketliliklerde gözlemlenirken, en net sonuç-
larını basın-yayın alanında göstermiştir. 
İletişim teknolojilerinin son 20 yılda kat 
ettiği gelişme, basın-yayın faaliyetinin ade-
ta yeniden dizayn edilmesini zorunlu kıl-
mıştır. Geçen yüzyılın toplumsal iletişim 
araçları olan gazete, radyo ve televizyon 
yayıncılığı form değiştirerek, 
basılı gazetelerin yerini internet 
medyası, radyonun yerini yine 
internet tabanlı farklı adlar 
altındaki uygulamalar alırken, 
televizyon yayıncılığı da sınırsız 
bir çeşitliliğe ulaşmıştır.

Yaşananların, bilimsel ilerlemelerin bir 
sonucu olarak insanlığın toplumsal evri-
minin parçası olduğu tartışmasızdır. An-
cak bu dönüşümlerin ‘toplumsal ilerleme’ 
olarak addedilmesi, başka kriterlerle anla-
şılabilmektedir. Bireylerin kendisini ger-
çekleştirmesi ve toplumsallığın farklılıkları 
yok etmeyecek, temel özgürlükleri önce-
leyen bir çerçevede kurulması, kriterlerin 
başında gelmektedir. Bu açıdan düşünce ve 

ifade özgürlüğünün somutlaştığı alanlar-
dan basın ile basının üstlendiği ‘görünen 
gerçekliğin bilgisini aktarma’ sorumluluğu 
ve ‘halkın haber alma hakkı’, ‘toplum-
sal ilerleme’nin ayrılmaz parçasıdır.

Basın özgürlüğünün öneminin, varlı-
ğıyla değil yokluğuyla daha iyi anlaşıldığı 
bir yüzyılda yaşamaktayız. Basını özgür ve 
bu anlamda basın emekçilerinin sansür 
ve oto-sansürden azade olduğu ülkeler, 
toplumsal barışını da bilimsel ilerlemesini 

de yarınlara taşıyacak bir gü-
venceye kavuşturmuştur. Aksi 
durumdaki ülkelerin yaşadığı 
gerçek ise; hukuk düzeni ev-
rensel ölçütleri yakalamamış, 
ekonomik sistemleri istikrar-

sız, bilimsel gelişmelerde dışı bağımlı, 
toplumsal çatışmaların eksik olmadığı bir 
görüntüdür.

Bu bağlamda başta gazeteciler olmak 
üzere ancak onlardan daha az olmamak 
kaydıyla eşit ve demokratik bir yaşam ve 
toplum özlemi duyan her kişi ve kesim, 
basın özgürlüğünü yaşamsal önemde 
görüp mücadeleye ortak olmalıdır. Çünkü 
bu mücadele, başarıya ulaşması halinde, 
kaybedeni olmayan mücadeledir.

TÜRK BASINININ GENEL SORUNLARI

YEREL BASINA DÖNÜŞ YÜREK YEMİŞ 
YİĞİTLER

Toplumsal dönüşümlerde basın 
özgürlüğü hayati önemdedir

Yılmaz
KARACA

Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Genel Başkanı 

Dilek
GAPPI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı

Seçkin
ÖNER

Radyo İzmir
 İmtiyaz Sahibi

Can
GÜLERYÜZLÜ

Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Genel Başkanı



315 Ekim 2021 CumaİZGAZETE
www.izgazete.net

31 Mart Yerel Seçimleri’nde, uzunca 
süre sonra, büyükşehirlerin tama-
mına yakını Cumhuriyet Halk Par-

tisi’ne geçince; siyasal mücadele zemini 
de ‘hükümetin yapıp yapamadıkları 
ile belediyelerin yapıp yapamadıkları’ 
üzerinden bir rekabete oturdu.

Bu dönemin CHP’li belediye başkan-
ları, böylesi bir siyasi sorumlulukla da 
karşı karşıya kaldılar.

Hem de ağır pandemi ve ekonomik 
kriz koşullarında…

Hatırlarsınız, pandemide belediyele-
rin yardım toplaması engellenmeye çalı-

şıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
halk ekmek büfeleri, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin depremzedeler için bul-
duğu kredi…

20 yıldır Türkiye’yi, daha uzun süreler-
dir de Büyükşehirleri yöneten AKP ve Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; kendi 
ifadesiyle ‘topal ördek’ olarak görüyor/
görmek istiyordu CHP’li belediyeleri.

‘Kazanırlarsa yardımları kese-
cekler, ekmeğe muhtaç olacaksınız’ 
denilen CHP’li belediyelerse; türlü 
engellemelere rağmen, 2 buçuk yıllık 
süreci başarılı denilebilecek bir tempoda 
tamamladı.

Gelinen noktada; ilk genel seçimin 
kantarı da belediyelerin performansı 
ve İstanbul’un kazanılmasını sağlayan 
seçmen ittifakının devamlılığı üzerinden 
kendisini gösterecek gibi duruyor.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 
Mart öncesindeki ifadesiyle ‘İstanbul’u 
kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ mi gö-
receğiz. 

Ve yine gelinen noktada; 20 yıllık 
AKP iktidarının tahrip ettiği tüm konu-
larla ilgili, toplumun azımsanamayacak 
çoğunluğu, CHP’li belediyelerden çare 
bekliyor.

Hal öyle bir durum aldı ki; be-
lediyelerin ‘üzerine vazife olmayan 

sorunlar’da dahi, vatandaşın bir bek-
lentisi oluştu. Örneğin; üniversite öğren-
cilerinin yurt probleminde de, esnafın 
pandemide batma noktasına gelmesinde 
de, yurttaşlar ‘sığınılacak liman’ olarak 
CHP’li belediyeleri görmeye başladı.

Bu durum ne kadar sürdürülebilir, ayrı 
bir tartışma konusu. Ancak, yurttaşlarda 
oluşan bu beklentinin bir taraftan da 
CHP’yi sınama duygusu olarak anlaşıl-
ması gerekir.

Gelelim elinizde tuttuğunuz ilavenin 
konusuna…

Bu ilave, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
yerel basının sorunlarını tartışmak üzere 
Marmaris’te gerçekleştireceği ‘Anadolu 
Buluşması’ için hazırlandı. Buluşmaya 
Türkiye’nin dört bir tarafından 250 ci-
varında yerel basın temsilcisi katılıyor. 
Dilerim, 3 günlük çalıştay tartışmanın 
çeşitlenmesi için vesile olur ve dilerim 
elinizde tuttuğunuz bu ilave de bu tartış-
maya katkı sunar.

HHH
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu, 11 Eylül 2021 günü Çeşme’de 
düzenlenen Basın Konseyi Yüksek İsti-
şare Toplantısı’nda, medyanın sorunları 
üzerine yaptığı konuşmada kapsamlı bir 
çerçeve çizdi. Konuşmanın şu kısmını 
olduğu gibi alıntılıyorum: 

“Resmi ilan dağıtımlarını tiraj 
sıralamasına göre adil şekilde yap-
ması gereken BİK, tiraj oyunları ve 
ambar¬golarla muhalif gazeteleri 
cezalandırdı. Yandaş gazeteler ise 
yüksek reklam ücreti alabilmek için 
olmayan tirajları olmuş gibi gösterdi 
ve başta kamu ilanları olmak üzere, 
siyasi baskılarla birlikte, büyük fir-
maları reklam vermeye zorladı. Beş 
bin satış rakamına dahi ulaşamayan 
ama 180 bin tiraja göre BİK’ten para 
alan yandaş medya kuruluşları eliyle 
devlet açıkça soyuldu.

Tiraj sıralamasında gerilerde olan 
yandaş gazeteler kamu bankaların-
dan alınan reklam sıralamasında 
başköşelere oturdu. Kamu kurumları, 
muhalif medyaya açık açık ambargo 
uyguladı ve reklam vermedi. En çok 
kamu bankası reklamı alan gazeteler 
arasında birinci olan Türkgün, üçün-
cü sıradaki Akşam ile birlikte Yeni 
Birlik, Milat, Diriliş Postası ve Yeni 
Akit gibi düşük tirajlı gazetelerle, ti-
rajda yanına yaklaşamadıkları gaze-
teleri bile kamu bankaları reklamları 
sıralamasında geride bıraktı.”

HHH
Burada yazının başına ve başlığına 

dönmek istiyorum: İşte hendek, işte 
deve. AKP iktidarının tahrip ettiği alan-
ların başında gelen medya alanında da 
müstakbel iktidar partisi CHP, alternatif 

bir yöntem yaratabilir. 
CHP’li belediyeler, basın için ayrılan 

bütçelerini, tiraj, istihdam vb objektif 
kriterlerle daha adil şekilde pay ederek, 
yerel basının hem güçlenmesine hem de 
özgürleşmesine katkı sunabilir. CHP’li 
belediyeler halkın bütçesini istihdam 
ve tiraj odaklı adil şekilde dağıtmayı 
hedeflerse, basın sektöründeki işsizlik 
konusunun çözülmesine de bir nebze 
katkı sunabilir. 

Buradan ayrıca; “Biz AKP gibi yan-
daş medya yaratmıyoruz, basını 
özgürleştiriyoruz. Bakın belediye-
lerimize, halkın bütçesini adilce da-
ğıtıyor ve yerel medyada istihdamın 
artması için şartlar ortaya koyuyor. 
İktidar olursak bunu daha büyük 
olanaklarla başaracağız ve ülkemiz 
medyasını yeniden özgürleştireceğiz” 
diyebilir.

HHH
‘Diyebilir’ diyorum. 
Ama ‘Demelidir’ diye de vurgulu-

yorum.
Anadolu topraklarının kıymetli bir 

atasözüdür: “Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz”

CHP’nin çokça vurguladığı ‘Tek adam’ 
rejiminde, bir kişinin elindeki dört erk-
ten; yasama, yürütme, yargının dördün-
cüsü olan medya da özgürleşirse; ikinci 
yüzyılında ülkemiz gerçekten demokra-
tik bir yola girecektir.

Tüm dünyada olduğu gibi, iletişim 
özgürlüğünün ve medya etiğinin 
yaşatılması başlıca amacımız 

olmalı. Hele ki, ülkemizin yaşadığı son 
dönemde, bu amaca sıkı sıkıya sarılma-
yı, birincil görevimiz kabul etmeliyiz. 
Çünkü, bağımsız ve uluslararası medya 

normlarında var olmak, vazgeçilmezi-
mizdir. 

35 yıla yakın süredir olduğu gibi, bu-
gün de Türkiye Basın Konseyi, bu uğurda-
ki çalışmalarını özveriyle sürdürmekte.  

Türkiye’nin dört yanını temsil eden 
meslek örgütleri, gazeteciler, okuyucu 
temsilcileri, hukukçular ve akademisyen-
lerden oluşan yapısıyla, Dünya da olduğu 
gibi, medya etiğini yaşatabilmek için 
aralıksız çalışıyor.

İletişim özgürlüğünün büyük darbe al-
dığı son yıllarda, mücadelemizi hep bera-
ber yapmak zorunda olduğumuzu burada 
bir daha belirtmekte yarar görüyoruz. 

Medyanın yüzde 95’ inin iktidarın 
kontrolü altında tutulması, en yakıcı ger-
çeğimizdir.

Çok az sayıdaki bağımsız gazete ve 
televizyonları susturmaya çalışan siyasi 
güç, ekonomik ve siyasi baskısını giderek 
yükselterek, korku, baskı, yıldırma yolu-
nu uyguluyor.

Yasa tanımaz Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu (RTÜK) ile Basın İlan Kurumu 
(BİK), iktidarın sopası gibi görevlerini 
basın üzerinde kabul edilemez şekilde 
sürdürmekte…

Eleştirel gazetecilik yapan gerçek gaze-
teciler için acılan davalar ve cezalar dağlar 
gibi.

Medya, hiçbir demokratik ülkede 
benzerine rastlanmayan müdahaleleri 
yaşamakta…

Bu yoğun baskı kıskacında, halkın ha-
ber alma hakkının da yok sayıldığı gerçeği 
ile karşı karşıyayız.

Medya grupları el değiştirirken, tirajlar 
hedeflenen oranda yükselmedi oysa.

Bu garabet modelde, kamu kaynak-
larıyla el değiştiren gazeteler küçüldü, 
televizyonların izlenirliği azaldı.

Anti demokratik uygulama, bize şu 
gerçeği bir daha yaşattı:

Baskı altında olan toplumlar, önünde 
sonunda başkaldırırlar. 

Okuyucunun isyanı da gazeteleri 
almayıp, sunulana güvenmeyip, ekrana 

sırtını dönmesidir.
Tüm bu gerçeklerle bunalmışken, bu 

kez karşımıza bir başka yasal düzenleme-
nin hazırlığı çıkarılıyor.

Son yıllarda nefes alınan mecra olarak 
görülen sosyal medyayı kullananlara yeni 
düzenlemeler gündemde. 

Cumhurbaşkanının işaret ettiği ve 
emir olarak nitelenen “Sosyal medyayı 
beğenmiyorum’’ cümlesinin, yeni yasa 
hazırlığını hızlandırdığını anlıyoruz.

Kutuplaşmanın bu alanda da büyüdü-
ğü ülkemizde, gazeteciliğe hiza vermeyi 
görev edinenlerin, bu aylarda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne yeni bir sosyal med-
ya yasa tasarısını getirmesi bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı’nın bile bu 
durumdan vazife çıkardığına tanıklık 
ediyoruz. 

Ayrımcılıktan, trollerin linçinden, 
sokak eşkıyalarının gazeteci avından, 
saldırılarından bıktık artık.

Deniliyor ve yapılıyor ki; 
‘’Haber yapmayın yoksa en ağır 

cezayı veririz.’’
‘’Polis, jandarma ve bekçiyle haber 

sahalarına gazeteci sokmayız.’’
‘’Sorularınızı yazılı verin, istersek 

yanıtlarız.’’
‘’Beğenmezsek enseyi patlatırız.’’
Biz de diyoruz ki; 
Medyanın kodları ile daha fazla 

oynamayın.
Çekin ellerinizi basının üstünden.
Yeni sosyal medya yasası her ne ise, 

şeffaflık çerçevesinde, bilgi edinme, ger-
çeğin yayılması, iletişim özgürlüğü çer-
çevesinde ayrımcılık yapılmadan masaya 
yatırılsın.

Yalan haber- çarpıtma haber denile-
rek, yolsuzluk, usulsüzlük, taciz, çevre 
tahribatı, siyasi çatışma haberlerine 
getirilen içerik kaldırma emirleri ile yol 
alınacaksa, 1 ila 5 yıllık hapis cezaları ge-
tirilecekse, demokrasi karnemiz yine çok 
kötü olacak.

Tek isteğimiz, düşünceyi ifade ve ger-
çeği yayma özgürlüğüne saygılı düzene 
kavuşmamızdır.

Bunu da elbirliği ile, mücadele sonucu 
kazanacağız.

Türkiye’de bir zamanlar 
İstanbul basını ile ya-
rışan hatta bazı illerde 

onu geride bırakan yerel ga-
zeteler, günümüzde oldukça 
sıkıntılı günler geçiriyor. Bir 
zamanlar milli mücadeleye 
öncülük eden, güç veren yerel 
basın, bugün maalesef bir 
takım yanlış politikalar ve si-
yasal iktidarın göz ardı etmesi 
sonucu varlığını sürdürebilme 
mücadelesine girdi.

Ekonomide yaşanan kötü 
gidişat ve dışa bağımlılık; 
gazete ve kitap basımı yapan 
yayınevlerini yaşayamaz hale 
getirirken, basın ve medya ku-
ruluşlarını da kapanma nok-
tasına getirdi. Büyük medya 
kuruluşlarına ait bazı yaygın 
gazeteler kapanırken, çok 
sayıda yerel gazete de baskıya 
son verdi. Kapanmamak için 
direnenler de; sayfa sayısını 
azaltma, sayfa yüzölçümleri-
ni küçültme, kadro sayısını 
azaltma ve gazete satış adedi-
ni düşürmeye yönelik kararlar 
aldı. 

Türk basınının son 19 yıldır 
verdiği “basın ve ifade öz-
gürlüğü” mücadelesine eko-
nomik yönden ayakta kalma 
mücadelesi de eklendi. 

Girdi maliyetlerindeki 
sürekli artışa rağmen özel-
likle yerel basının en önemli 
dayanağı olan resmi ilanlara 
aynı oranlarda zam yapılmadı. 
Resmi ilan dağıtımlarını tiraj 

sıralamasına göre adil 
şekilde yapması gere-
ken BİK, tiraj oyunları 
ve ambargolarla muha-
lif gazeteleri cezalan-
dırdı. Yandaş gazeteler 
ise yüksek reklam üc-
reti alabilmek için ol-
mayan tirajları olmuş 
gibi gösterdi ve başta 
kamu ilanları olmak 
üzere, siyasi baskılarla 
birlikte, büyük firma-
ları reklam vermeye 
zorladı. Beş bin satış 
rakamına dahi ulaşa-
mayan ama 180 bin 

tiraja göre BİK’ten para alan 
yandaş medya kuruluşları 
eliyle devlet açıkça soyulmaya 
devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu olarak başta gazeteci 
kökenli milletvekilleri olmak 
üzere yerel basının sorunları-
nı tüm grubumuz sahiplendi. 
Basının sorunlarını ben dahil 
Meclis’te sıklıkla dile getirdik 
ve çözüm önerileri sunduk. 
Ancak iktidar kanadı, toplu-
mun birçok sorununa olduğu 
gibi yerel gazetelerin sorunla-
rına da kör, sağır, dilsiz kaldı. 

Kentlerin, gözü, kulağı, sesi 
olmasının yanı sıra demokra-
sinin mihenk taşlarından olan 
yerel basının ülke genelinde 
çok önemli bir istihdam kapı-
sı olduğunu da anlattık ancak 
anlamak istemediler. 

Basının işlevini ve önemini 
hepimiz biliyoruz. Cumhuri-
yet Halk Partisi olarak basının 
sorunlarını biliyoruz, gazete-
cilerin de önerileri doğrultu-
sunda iktidar yolunda çözüm 
önerilerimizi de hazırlıyoruz.

İşte bu nedenle ilkini 2018 
yılında yaptığımız Yerel Med-
ya Çalıştayı’nın ikincisini yap-
maya, Anadolu’nun dört bir 
yanından gelen gazetecileri 
yeniden dinlemeye karar ver-
dik. İki gün boyunca sürecek 
çalıştaylarda alanında etkin ve 
tecrübeli isimler; başta basın 
ve ifade özgürlüğündeki sıkın-

tılar olmak üzere, Basın İlan 
Kurumu’nun hukuksuz uy-
gulamaları, İletişim Başkan-
lığı’nın gazetecileri ötekileş-
tiren yaklaşımları, RTÜK’ün 
sansürcü anlayışı, yerel basın-
da sendikalaşma, ekonomi-
deki kötü gidişat ve ekonomi 
medyasının halleri, Ankara 
gazeteciliği, araştırmacı gaze-
tecilik, internet gazeteciliği, 
muhalif diye tabir edilen 
ancak yalnızca gerçekleri ya-
zan gazete ve televizyonların 
maruz kaldığı baskılar gibi 
konularda söz alacak. 

Bu çalıştayda tartışılacak 
ve tespit edilecek sorunlar 
çözüm önerileriyle birlikte 
partimizin iktidar yolunda bir 
yol haritası olacak. İktidara 
geldiğimizde diğer birçok 
alanda olduğu gibi Türk med-
yası anlamında da çözümle-
rimiz cebimizde olacak. İşte 
o nedenle Türkiye’nin hemen 
her ilinden gelen yaklaşık 
250 gazetecinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Yerel Medya 
Çalıştayı, Türk medyasında 
yeni bir sayfanın açılmasının 
başlangıcı olacak. 

İlk seçimde dostlarımızla 
birlikte iktidar olduğumuzda 
yeni ve temiz sayfayı hep bir-
likte dolduracağız. Basın ve 
ifade özgürlüğünde son sırala-
ra demirleyen ülkemizi yeni-
den özgür ülkeler kategorisine 
yükselteceğiz. Ekonomik sı-
kıntılarla mücadele eden yerel 
basını yeniden şahlandıraca-
ğız. Yerel basın kentlerin güç-
lü ve gür sesi olacak yeniden. 

Bunu hep birlikte başaraca-
ğız. Anadolu basınından güç 
alacağız, güç vereceğiz, hep 
birlikte tüm Anadolu’nun sesi 
olacağız. 

Bağımsız, özgür günler çok 
yakın. 

Son günlerde sıkça söyledi-
ğimiz gibi: Geliyor gelmekte 
olan...

Türk basınına 20 yıldır reva 
görülen bu karanlığı da telafi 
edeceğiz.

Zor mesleklerden biridir 
gazetecilik. Bilgi dona-
nımı, yetenek, merak 

duygusu dışında ilkeli bir 
duruş, kamuoyuna ve elbette 
okuruna karşı derin bir saygı 
gerektirir. Gazeteci ırk ay-
rımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı 
yapmaz. Her durumda sa-
vaşın değil barışın yanında 
durur.

Haber kaynakları 
ile yüz göz olma-
dan çalışmayı 
becerebilen, 
kolluk güç-
lerinin, bü-
rokratların, 
iktidarların 
uydusu, me-
muru olma-
yan, yalnızca 
gerçeği kova-
layan, patronuna 
kul olmayan gazete-
ci, mesleğin var olan onurunu 
daha da yüceltir. 

Halkın doğru, çabuk ve 
yansız haber alma hakkı de-
mek olan basın özgürlüğü bu 
nedenle çağdaş demokrasile-
rin olmazsa olmaz unsurla-
rından biridir. Bu satırları ben 
uydurmadım. Bunlar evrensel 
meslek kurallarından bazıları. 
Bölünmüş, birbirine düşman 
edilmiş, sosyal güvenceden 
yoksun, sendikasız bırakılmış 
bir meslek topluluğu için şim-
di evrensel gazetecilik kural-
larını anımsatmanın bir yararı 

olur mu; emin değilim. 
Emin değilim çünkü 
günümüz gazeteciliği 
Cumhuriyet tarihinde 
hiç olmadığı kadar 
kötü günler yaşıyor. 
Medya iktidar tarafın-
dan kıskaca alınmış. 
Her muhalif ses sustu-
ruluyor. İktidarı eleş-
tirirken gazeteci bir 
anda kendini işsiz ola-
rak ortalarda buluyor. 
Siyaset-Sermaye-Med-

ya sarmalında haber manip-
le etmek, haber gizlemek, 
okuru yönlendirmek sıradan 
işler haline geldi. Gazete 
yöneticileri, kimi yazarlar 
Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın ağzından çıkacak 
her sözü bir hikmet sanı-
yorlar, nasıl süsler de haber 
yaparız telaşı içindeler. 

Kraldan çok kralcılar. 
Gazeteci kim-
liğini çoktan 
beyinlerin-

den silmişler. 
Şimdi iktidara 
nasıl hizmet 
ederiz diye 
birbirleriyle 
yarışıyorlar. 

Hala dik kal-
mayı becerebilen 

onurlu meslektaş-
larını türlü sebeplerle 

savcılara ihbar etmekten geri 
durmuyorlar. Muhabirlik ya-
pamıyorlar ama muhbirliği 
pek güzel beceriyorlar. 

Bu yazıya başlarken şöyle 
bir düşündüm. Fark etme-
mişim mesleğe başlayalı tam 
60 yıl olmuş. Çetin Emeç’in 
yönettiği Son Posta’ya 1961 
yılının Sonbaharında adım 
atmıştım. O günden bugüne 
iyisiyle kötüsüyle çok şey gör-
düm. Pek çok dost kazandım. 
Bir o kadarda meslek ustam 
oldu. Tümünden de çok de-
ğerli bilgiler edindim. Hem 

insanlık için hem mesleğim 
için. Ama şimdi etrafıma bak-
tığımda koca 60 yıl içinde bu 
dönemden daha kötüsü ga-
zetecilere yaşatılmadı. Yazılı-
sında, görselinde görev yapan 
evrensel gazetecilik ilkelerine 
uygun çalışan gazetecilerin 
iktidar tarafından ne terörist-
liği ne de vatan hainliği kaldı. 
Cumhurbaşkanına, bakanlara 
soru bile soramaz oldu gaze-
teciler. Hırpalandılar, adliye 
koridorları ikinci meskenleri 
oldu. Cezaevleri de öyle. Ba-
sın sektöründe işsiz sayısı 11 
bini çoktan aştı. Öte yandan 
niteliklerine, yeteneklerine 
bakılmaksızın sağa sola yerleş-
tirilen cukkalı müşavirliklere 
atanan sözde gazeteci sayısın-
da ise inanılmaz bir artış var. 
Bir değil bazen üç maaş bile 
bu iktidara bitişik insanların 
verdiği hizmeti karşılayamı-
yor. Demem o ki kapı kulluğu-
na iktidara yaptıkları hizmet-
ler o denli değer görüyor ki 
karşılığı ancak ödeniyor. 

Nail Güreli’nin deyimiyle 
“Şu Bizim Medya” konusuna 
girdiğimizde yazılacak, çizile-
cek, konuşulacak o denli çok 
şey var ki; bir köşe yazısının 
sınırlarına sığmaz ve biz, çağ-
daş bir demokrasinin oluşma-
sının temel unsurlarından biri 
olarak gördüğümüz gazeteci-
liği hiç boşlamadık. Bütün bu 
zor koşullara karşın genciyle 
yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle 
hala düşünceyi ifade özgürlü-
ğü için, basın özgürlüğü için, 
haberin serbest dolaşması için 
mücadele eden gerçek gaze-
teciler var. Bu uğurda bedel 
ödeyenler de var. Ama ne san-
sür ne baskı bizleri yıldırama-
yacak. Gerçek gazetecileri 
korkutamayacaklar, kirli 
emellerine alet edemeye-
cekler. Ve bugünün siyaset-
çileri yarına kalmayacak ama 
gazetecilik hep kalacak.  

İŞTE HENDEK, İŞTE DEVE

KUŞATILMIŞ MEDYA, EN YAKICI GERÇEĞİMİZ
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Yaklaşık 45 yıllık meslek yaşamımda 
ne zaman “basının sorunları neler-
dir” sorusuyla karşılaşsam, verdiğim 

ilk yanıt “özgürlük” olmuştur.
Bence gazeteciliğin, haberciliğin olmaz-

sa olmaz birinci koşulu özgürlüktür. 
Basın özgürlüğü özellikle demokrasile-

rin gelişmesi açısından çok büyük önem 
taşımasına karşın, ülkemizde hâlâ darbe 
dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk 
Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele 
Yasası’nda yer alan basın özgürlüğünü kısıt-
layıcı maddeler vardır. 

Unutmamalıyız ki; İfade ve basın öz-
gürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır 
ve Türkiye’de demokratik yaşamın temel 
sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgür-
lüğüdür. Halkın haber alma hürriyetinin 
işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel 
gerekliliktir.  

Avrupa Birliği uyum süreciyle başlayan 
yargı reformu kapsamında, hukuk ve ceza 
alanındaki temel kanunlarda değişiklikler 
yapılsa da ifade ve basın özgürlüğü alanını 
kapsayan değişiklikler dilediğimiz düzeyde 
olmamıştır.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
Genel Başkanı olarak katıldığım her top-
lantıda, her platformda, demokratikleşme 
ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi 
bakımından bugüne kadar yapılan tüm 
iyileştirmelere rağmen, ifade ve basın öz-
gürlüğü konusunda hala mevzuattan ve 
uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşan-
dığını dile getiriyorum.  

Mevzuattan kaynaklanan sorunlar 
yapılan düzenlemelerle zaman içerisinde 
kolaylıkla giderilebilir. Fakat ifade ve basın 
özgürlüğü sorunu başta yönetim, yargı ve 
toplum zihniyeti olmak üzere çok boyutlu 
bir yaklaşım ve değişimle çözümlenebilir.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
olarak, Türkiye’de insanımıza herhangi bir 
baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, 
kendini meşru bir şekilde ifade edebilme 
hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve 
sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplum-
sal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın 
özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için 
yoğun çaba harcamaktayız. 

GAZETECİLİK MESLEK YASASI
Basın özgürlüğü sorunumuzun bir ne-

deninin de ülkemizde ‘Gazetecilik Mes-
lek Yasası’ olmaması oluşturuyor.

Türk basını öncelikle, gazetecilik mesle-
ğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini 
düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na 
ihtiyaç duymaktadır. 

Bu yasanın ilk adımı 5311 Sayılı Basın 
Birliği Yasası’dır. Basın Birliği Yasası 28 Ha-
ziran 1938 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 
girmişti. Türk basınına “meslek odası” 
düzenini getirmek üzere çıkarılan Basın 
Birliği Yasası, ne yazık ki sadece 8 yıl yürür-
lükte kaldı. 

O dönemde gerek şube kongrelerinin 
zamanında yapılamaması gerekse pek çok 

bölgede gazete sahiplerinin toplantılara 
katılıp, kurulan komisyonlarda görev al-
maması nedeniyle yasa sadece Anadolu 
Ajansı’nda uygulanabildi. Sonra politik 
çekişmeler ortaya çıktı ve “mesleği yerine 
getirmek için Birliğe zorunlu üye ol-
mayı” gerektiren yasa 18 Haziran 1946’da 
yürürlükten kaldırıldı. Bu basın çalışanları 
için büyük kayıp oldu.

Çünkü böyle bir yasa olmayınca ülke-
mizde dileyen herkes, eğitimine ve bilgi 
birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” 
diyerek mesleğe başlayabiliyor. 

Basın kuruluşları, hatta hiçbir kaydı ol-
mayan internet haber siteleri, yoldan geçen 
herhangi birini, eline bir fotoğraf makinesi 
vererek “gazeteci” diye istihdam edebili-
yor. Bu durum, basın mesleğini her türlü 
istismara açık hale getiriyor. Daha da üzü-
cüsü habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak 
kullanılabiliyor. Ve ne yazık ki bu insanları 
basın mesleğinden uzaklaştıracak herhangi 
bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Yine ‘Gazetecilik Meslek Yasası’ olma-
ması sonucu; siyaset-maf-
ya-medya üçgenindeki 
çirkin ilişkiler yaşanıyor. 
Son dönemde bu tür ha-
berlere sık sık şahit olduk, 
oluyoruz. 

Sektörümüzde “adına 
gazeteci” diyen ama gaze-
tecilik değil, kirli çıkar iliş-
kilerinin odağı olan insan-
lar mesleğimizi kirletiyor. 
Adına gazeteci denen kişiler, siyasetçilerle, 
iş insanlarıyla ve kanundışı kişilerle içli dışlı 
ilişkilere giriyor, rüşvetler alıyor, mesleğimi-
zin onurunu ayaklar altına alıyorlar. 

Gazetecilik mesleğinde bu çarpık du-
rumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik 
mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabi-
leceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek 
Yasası’nın, teknolojik gelişmeler de göz 
önüne alınarak günümüz koşullarına uy-
gun olarak çıkarılmalıdır. 

Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü 
kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma 
özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçir-
meyi sağlayıcı nitelikte olacaktır.

Siyasetçilerin, bürokratların, hukukçu-
ların ve basın meslek kuruluşu temsilcile-
rinin katılımıyla çalışma grupları oluşturu-
larak Gazetecilik Meslek Yasası ülkemize 
kazandırılabilir. Bunu çok önemsiyorum.

İNTERNET BASINI / YASASI 
Sektörümüzde yaşadığımız sorunlar, 

yukarıda da aktarmaya çalıştığım gibi 
öncelikle yasal düzenleme eksikliğinden 
kaynaklanıyor. Bu düzenleme eksiklikle-
rinden birisi de elektronik ortamda yapılan 
habercilik. 

Teknolojinin hızla gelişimi ve internet 
ağının hemen hemen her noktaya ulaşması 
ile birlikte, internet haberciliği hem dün-
yada hem de ülkemizde büyük bir gelişim 
gösterdi. 

İstihdam sağlayan, gazete ve televizyon-
larla eşdeğer habercilik yapan kurumsal 
internet haber siteleri yayınlarına başla-
yarak sektörümüze renk kattılar, yeni bir 
dinamizm getirdiler. Ama bunun yanında, 
internet deyimiyle “kopyala yapıştır” ko-
laycılığından öteye gitmeyen haber siteleri 
de bir bir boy göstermeye başladı. 

İnternet haberciliğinde yasal boşluktan 
kaynaklanan sorunlar, her geçen gün daha 
da artıyor. Bu nedenle internet medyasının 
yayıncılık, konusunda düzenlemeye ihti-
yacı var. 

İstihdam sağlayan, gerçek anlamda ha-
bercilik yapan ve kurumsallaşan internet 
haber siteleri, çeşitli yöntemlerle destek-
lenebilir. Bu kurumlarda habercilik yapan 

meslektaşlarımız da yeni düzenleme yapı-
larak gazeteci sayılmalıdır. 

BASINDA ÇALIŞMA KOŞULLARI
Sektörümüzde yaşadığımız sorunların 

bence en önemlilerinden birisi de arka-
daşlarımızın çalışma koşullarıdır. Konuyu 
özetlemeye çalışırsak;

Gazetecilik mesleğinin özellikleri, çalış-
ma koşullarının zorlukları, toplumsal işlevi, 
kamuoyu oluşturma gibi önemli bir hizmet 
görmesi ve bunu doğru ve kamuoyu yararı-
na yapacak imkân ve güce sahip olabilmesi, 
kendine özgü özel bir yasal düzenlemeye 
ihtiyaç gösterdiğinden 5953 sayılı kanun 
çıkarılmış. 

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar-
la Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun, kısa adı ile 
Basın İş Kanunu olarak da biliniyor. Basın 
işkolunda “gazeteci” olarak çalışan kişiler 
ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma 
koşulları Basın İş Kanunu ile düzenleniyor.

5953 Sayılı Basın İş Kanunu, Türkiye’de 
yayımlanan gazete ve 
süreli yayınlar ile haber ve 
fotoğraf ajanslarında fikir 
ve sanat işlerinde çalışan, 
4857 Sayılı Kanun’daki 
işçi tarifinin dışında kalan 
meslektaşlarımıza ve bu 
meslektaşlarımızın işve-
renlerine uygulanıyor.

Yaklaşık 70 yıl önce, 20 
Haziran 1952’de yayımla-

narak yürürlüğe giren 5953 sayılı kanunda, 
1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidile-
rek meslektaşlarımıza önemli kazanımlar 
sağlanmış. Yıpranma hakkından yıllık 
izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye 
kadar geniş bir yelpazedeki bu kazanımlar, 
ne yazık ki aradan geçen süre içerinden bir 
bir değiştirilmiş ve birçoğu geri alınmıştır.” 

Bu yasanın günümüz koşullarına uygun 
olarak yeniden düzenlenmesi, bence sade-
ce gazetecilerin değil, toplumumuzun bir 
ihtiyacıdır. 

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar-
la Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun; Yıpranma hak-
kından yıllık izinlere, tazminat hakkından 
fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele 
alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak 
şekilde güncellenmelidir.

Burada bir konuya da özellikle vurgu 
yapmak istiyorum. Meslektaşlarımızın 
emeklilikte fiili hizmet süresi zammından 
yararlanabilmesi, “basın kartı” şartına bağ-
lanmıştır. Gazetecilik mesleği basın kartı 
sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır 
ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, 
basın kartı sahibi ve sahipsiz gazetecilerin 
anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu 
olan fiili hizmet süresi zammı geri verilme-
lidir.

TELEVİZYON YAYINCILIĞI 
VE SORUNLARI 

Sektörümüz, yazılı ve elektronik medya-
nın yanında görsel ve işitsel medyayı, yani 
radyo ve televizyonları da kapsıyor. 

Bu nedenle, gazeteler ve internet haber 
siteleri gibi televizyonlarda ve radyolarda 
çalışanların kapsamı genişletilerek bu 
meslektaşlarımız da “gazeteci” sayılmalı ve 
meslek yasasından faydalanmalıdır.

Bu kapsamda Türkiye genelinde yerel, 
bölgesel ve yaygın yayın yapan televizyon 
kanallarının ortak sıkıntısı Turksat’a öde-
nen yayın ücretleri, RTÜK’e ödenen ücret-
ler gibi diğer yayın mecralarında olmayan 
ücretlendirmeler nedeniyle girdi maliyetle-
rinin artmasıdır. 

Özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan 
televizyon kanalları büyük bir borç yükü 

altında kalmıştır. Bu sorunların çözümü 
için RTÜK Yasası günümüz koşullarına 
göre yeniden ele alınmalıdır. 

MEDYA’DA 
KORONAVİRÜS ETKİSİ

Yerel ve ana akım medyada yaşanan 
sorunlara ana hatlarıyla değindikten sonra, 
bütün dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs salgının sektörümüze etkilerine 
değinmekte de kamuoyunun bilgilenmesi 
açısından yarar görüyorum.

Medya kuruluşlarının, özellikle de yerel 
basının ilan ve reklam gelirleri, koronavirüs 
salgını ile birlikte kelimenin tam anlamıy-
la durdu. Basılı gazetelerin tiraj gelirleri 
yüzde 60 ile yüzde 80’lere varan oranlarda 
geriledi. 

Bu süreçte firmalar reklamları tamamen 
durdururken, Basın İlan Kurumu üzerin-
den alınan resmi ilanlar da icra ve ihale 
ilanlarının yayınlanmaması sonucu yüzde 
90’lara varan oranlarda azaldı. 

İlan, reklam ve tiraj gelirlerinden mah-
rum kalan medya kuruluşlarımız, basın 
çalışanlarının maaşlarının ödenmesi bir 
yana, zorunlu giderlerini bile ödeyemeye-
cek duruma geldi. 

Bu aşamada uyulamaya konan “kısa 
çalışma ödeneği”, bu ödenekten yarar-
lanma olanağı bulunan kuruluşlar için ilk 
aşamada can suyu oldu. Ancak destekler 
çeşitlendirilerek devam etmeliydi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu 
oluşturan ülke genelinde 8 gazeteciler fede-
rasyonu ve bu federasyonlara üye 84 gazete-
ciler cemiyeti ve basın meslek örgütü olarak 
detaylı bir çalışma yaparak, pandemiye kar-
şı basın kuruluşlarını ve basın çalışanlarını 
koruyacak önlemleri belirledik. Bu çözüm 
önerilerimizi şöyle özetleyebilirim;

l Medya sektöründe faaliyet gösteren 
gazete, televizyon, radyo ve kurumsal in-
ternet haber siteleri için “hibe veya uzun 
vadeli faizsiz kredi” sağlanabilir. Medya 
kuruluşlarına banka sicil durumuna ba-
kılmaksızın yüzde 50’si hibe, yüzde 50’si 
faizsiz kredi olmak üzere maddi destek 
verilebilir.

l Medya kuruluşlarının birikmiş SGK 
ile diğer vergilerinde indirim yapılabilir, 
indirim sonrası hesaplanacak borç taksit-
lendirilebilir.  

l Gazete, televizyon, radyo ve kurumsal 
internet haber sitelerinde görev yapan ba-
sın çalışanlarına ve diğer basın kartı sahibi 
gazetecilere, faizsiz kredi verilebilir.

l Televizyon kuruluşlarından alınan 
uydu bedellerinde indirim yapılarak tak-
sitlendirilebilir, RTÜK payları bir süre alın-
mayabilir.  

l Yerel basın kuruluşları, belediyeler ve 
kamu kurumları tarafından ilan ve reklam-
larla desteklenebilir. THY, Vakıfbank, Ziraat 
bankası ve kamu ilanları yerel medyaya 
yönlendirilebilir, ayrıca bakanlıklar ücretli 
Kamu Spotu ve Zorunlu Yayın desteği ve-
rebilir.

YEREL GAZETELER 
KAPANABİLİR

Yazımı, Türk yerel basınını temelden 
sarsacak ve basın ilanı alarak ayakta durma-
yı başarabilen bine yakın yerel gazetenin, 
TBMM gündeminde olan kanun değişiklik-
leriyle kapanmanın eşiğine geleceği uyarı-
sıyla noktalamak istiyorum.

Türkiye genelinde yaklaşık bin yerel 
gazeteyi temsil eden Basın İlan Kurumu 
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri 
Şevket Erzen ve Mustafa Arslan ile birlikte 
yaptığımız çalışmaya göre; “Vergi Usul 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi” ile “İcra İflas Ka-
nunu ve Bazı Kanunlarda” 
değişiklik yapılmasına ilişkin 
hazırlıklar, yerel gazeteler 

için kapanma tehlikesini gündeme getire-
bilir. 

Halkın haber alma özgürlüğünün ger-
çekleşmesi, yerel demokrasinin hayata 
geçmesi, eğitim ve diğer kamu görevlerinin 
yerine getirilmesini sağlayan yerel bası-
nımız, büyük oranda Basın İlan Kurumu 
sistemi ile verilen resmi ilanlarla ayakta 
duruyor.

Son yıllarda ilanların birleştirilmesi, iş-
lerin bölünerek ilan sınırları dışına çıkma-
sı, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine 
sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek 
ilanları ile özel eğitim kurumu ilanlarının 
yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi 
nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda 
daralma meydana geldi.

Bunlara ek olarak, sektördeki girdile-
rin kâğıt başta olmak üzere dövize dayalı 
olması, dünya piyasalarında Çin’in gazete 
kâğıdı toplaması gibi nedenlerle maliyet-
lerde de olağanüstü artışlar yaşandı. Üstü-
ne bir de koronavirüs salgınının olumsuz 
etkileri eklendi.

Bu süreçte ‘kısa çalışma ödeneği’ uygu-
laması ve Basın İlan Kurumu yönetiminin 
pandemi sürecinde aldığı önlemler bir 
nebze basınımıza nefes aldırsa da yeterli 
olmamıştır.

Yaşanan olumsuz ortamda sektörümüz 
için yeni destekleri gündeme getirmek is-
terken, tam tersi girişimlerin yaşanmasına 
üzülerek şahit olduk.

1 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyo-
nu’na sunulan ve kabul edilen Vergi Usul 
Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Maliye 
Bakanlığı’nca verilen bazı resmi ilanların 
artık gazetelere verilmemesi anlamını 
taşıyor. Özetle yerel gazetelerin resmi ilan-
larında önemli bir kayıp öngörülüyor. İşin 
üzücü tarafı, benzer sonuçlara yol açacak 
bir başka çalışma da Adalet Bakanlığı’nca 
yürütülüyor.

Bu değişikliklerin yapılmasını önerenler 
şu gerçeğin farkında değiller; “Gazetelere 
verilen resmi ilan bedellerinin tama-
mına yakını, Katma Değer Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, BİK 
komisyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu 
pirimi vb. yollarla kamuya geri öde-
niyor. Yani; BİK aracılığı ile verilen 
destek, çeşitli vergi ve komisyonlarla 
devlete geri dönüyor…”

Geçmiş yıllarda yapılan bir çalışmayı 
örnek vererek konuya açıklık getirmek 
istiyorum;

“Ordu Tribün Gazetesi’nin Eylül 
2018’de Basın İlan Kurumu’ndan aldığı 
net ilan geliri 6 bin 332,5 lira. Gazete, 
asgari kadrosunda bulundurmak zo-
runda olduğu fikir işçileri için 3 bin 
848,92 lira sigorta, 2 bin 749,75 lira da 
muhtasar ödüyor. Bu iki gider kalemi-
nin toplamı 6 bin 598,67 liradır ve aldığı 
net resmi ilan gelirinden fazla. Yani 
aldığı net ilan gelirinin fazlası, sadece 
sigorta ve muhtasara gidiyor.”

Örnekten de anlaşılacağı gibi, yerel 
gazetelerin vergi ve komisyon giderlerini 
ödemede önemli rol oynayan Basın İlan 
Kurumu gelirlerini, söz konusu iki düzen-
leme ile ortadan kaldırmak, yerel basına 
büyük bir darbe vurulması anlamını taşı-
yor…

Bu olumsuzluğa dikkat çekmek için 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine 
ve milletvekillerine yaptığımız başvurula-
rın olumlu sonuçlanmasını ve tekliflerin 
geri çekilmesini umuyorum. Aksi halde, 
yüzlerce yerel gazetenin kapanmasına, bu 
kurumlarda görev yapan binlerce meslek-
taşımızın işsiz kalmasına şahitlik edeceğiz. 

ÖNCE ÖZGÜRLÜKNuri
KOLAYLI

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
Genel Başkanı
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Türkiye’de halihazırda hangi sek-
törde iş yaparsanız yapın koşullar 
zor. Üstüne üstlük medya ve 

televizyonculuk sektöründeyseniz bu 
sorunlar katlanarak artıyor.

Ulusal ölçekte yayın yapan sektörün 
amiral gemilerinin yanında bizim gibi 
kanallar hayatta kalmak için adeta 
şapkadan tavşan çıkarıyorlar.

Özellikle televizyonculukta maliyet-
lerin işverenlerin omzunda büyük bir 
yük oluşturmasıyla hissedilen haksız 
rekabet çıkarılan yeni genelgelerle daha 
da derinleşiyor.

Bunlara ek olarak kamu kuruluş-
larının reklam bütçeleri konusunda 
çıkarılan yasalarla bizler çok daha zor 
koşullara itiliyoruz.

Ulusal kanalların reklam pas-
tasından aldığı payın yüzde 10’unu 
dahi alamayan bizler ciddi ekono-
mik sorunlarla boğuşuyoruz.

Gelelim bize;
5 Mart 2019 tarihinde yayın haya-

tına başladık. O günden bu yana ara-
lıksız olarak İzmir’de uydudan yayın 
yapan tek ulusal televizyon olarak 
yayın hayatımızı sürdürüyoruz.

Bu süre zarfında özellikle istih-
dam konusunda İzmir’in en fazla 
personel çalıştıran medya kuruluşu 
olarak ciddi so-
runlar yaşamak-
tayız.

Özellikle son 
dönemlerde 

çıkan yasalarla 
birlikte artan vergi 
yükü, ülkedeki mevcut hayat pahalı-
lığı, personele verdiğimiz maaşların 
bu hayat pahalılığı içerisinde ezilmesi 
gibi sorunlar, bir işveren olarak beni de 
inanılmaz şekilde rahatsız ediyor.

Televizyon şirketimizde bizi en çok 
sıkıntıya sokan özellikle üç unsur var.

Uydu, frekans, uydu kapasite kira-
lama bedelinin gelirimizin neredeyse 
yarısı olması…

Uydu fiyatlarında fahiş fiyatlar, bizi 
büyük sıkıntıya sokuyor.

Neden mi?
Ulusal kanalların reklam gelirlerinin 

yüzde 10’unu dahi alamayan bizlerin 

ulusal kanallarla aynı paraları ödüyor 
olmamız tek kelimeyle trajikomik bir 
durum.

Bu durum, yayıncılık açısından da 
haksız bir rekabet yaratıyor.

Özellikle son dönemlerde hükü-
metin kendisine yakın medya kuru-
luşlarını reklam ve destek anlamında 
beslemesi, ortada duran ve muhalif 
olan medya kuruluşlarının yaşamını 
çıkmaza sokuyor.

Bir de buna siyasi baskılar eklenince 
gerisini siz düşünün!

Peki, neler yapı-
labilir?

Üzülerek söyle-
mek istiyorum ki;

Yerel medya ku-
ruluşlarının yayın 
hayatına deyim 

yerindeyse darbe vuran genelgeyle ilgili 
iktidar partisi milletvekilleri nezdinde 
yapmış olduğum girişimler de sonuç-
suz kaldı.

Ama bu işler tek koldan olmaz.
Yerel medyanın güçlendirilmesi için 

merkezi iktidar tarafından atılması 
gereken adımlar olduğunu düşünüyo-
rum. Sadece hükümet değil, yerelde 
de siyasi parti yöneticilerinin, yerel 
yöneticilerin, STK’ların ve odaların 
yani kentin tüm bileşenlerinin elini 
hatta gövdesini taşın altına koyması 
gerekiyor.

Yayın hayatında faal olduğum dö-

nem içerisinde gördüğüm şey şu: 
Özellikle yerel medyaya yapılacak 
olan desteklerin artması hem o 
kentteki demokrasinin güçlenme-

sini hem de her kesimin kendini ifade 
etme hürriyetini sağlar.

Bu nedenle, yerel medyaya desteğin 
bu denli önemli olduğu bir dönemde 
bizim gibi televizyon kuruluşları için 
en başta uydu kapasite bedelinin düşü-
rülmesi ve üzerimizde olan vergi yükü-
nün azaltılması gerekmektedir.

Hepsinin yanında küçük bir hatır-
latma da yapmak isterim

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel 
kapasite bedellerinin düşürülmesi 
konusunda birtakım öneriler getirmiş 
ve ancak bu öneriler iktidar partinin 
milletvekillerinin destek vermemesi 
nedeniyle karşılık bulamamıştı.

Yaklaşan seçimler öncesi, bu tip 
kurumlarda iş gücünün artabilmesi 
için medya kuruluşlarına destek pa-
ketlerinin açıklanması ve bütün dün-
yada olduğu gibi medyanın özgür bir 
biçimde yayın yapmasının sağlanması 
gerekmektedir.

Gelelim işin özüne;
Ülkenin üçüncü büyük kenti İz-

mir’de Yeni Asır TV, Sky TV, Ege TV, 
Kanal35, İzmir TV, Kanal1 gibi birçok 
kanalın yayın hayatı sırf destek alama-
dığı için sona erdi.

Aynı sorunları, biz de yaşıyoruz.
Bu nedenle yerel dinamiklerin bir-

birlerine karşı dayanışma içinde olması 
yerel medyanın nefes alması açısından 
çok önemlidir.

Şapkadan tavşan çıkarıyoruzMithat 
UMUTOĞULLARI

TV35 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Öncelikle teşekkürlerimizi ileterek 
başlayalım yazımıza…
Türkiye’nin önde gelen, en büyük 

gazetecilik meslek örgütlerinin neredey-
se tamamı İZ Gazete’nin “Özgür Basın” 
ilavesine destek verdi. Meslek büyükleri-
miz, başkanlarımız onca işin gücün ara-
sında zaman ayırıp birbirinden değerli 
görüşlerini ustalıklarını konuşturarak 
yazıya aktardılar, Türk basınının içinde 
bulunduğu durumu tüm çıplaklığı ile 
gözler önüne serdiler. 

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
Başkanı Nuri Kolaylı, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can 
Güleryüzlü, Türkiye Gazeteciler Sen-
dikası Başkanı Gökhan Durmuş, Disk 
Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Tür-
kiye Spor Yazarları Derneği As Başkanı 
Nuri İmre’ye çok teşekkür ediyoruz. 

Bir teşekkür de TGF ve İGC’nin Onur-
sal Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Atila 
Sertel’e. Sayın Sertel Türkiye’nin dört bir 
yerinden 250’nin üzerinde gazetecinin 
katılacağı bu çalıştay için büyük emek 
sarf etti. Yazısıyla da ekimize katkıda 
bulundu. 

HHH
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Marma-

ris’te, “Anadolu Buluşması” adı altında 
Yerel Medya Çalıştayı düzenleyeceğini 
öğrenince yarınlara bugünden not düşe-
bilmek için bu eki hazırlamaya karar ver-
dik. İstedik ki öncelikle Türk basınının 
bir fotoğrafını hatta röntgenini çekelim. 
Sözü işin ustalarına bıraktık ve meslek 
örgütlerimizin başkanları tüm yönleriyle 
Türk basınının açmazlarını, güçlüklerini, 
çözüm yollarını kısacası teşhis ve tedavi-
yi tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

Sonra çalıştayın ruhuna uygun olması 
için İzmir’e, bizim yerelimize döndük. 
Yıllardır omuz omuza çalıştığımız mes-
lektaşlarımızdan destek istedik. 

TV35’ten Mithat Umutoğulları yerel 
televizyonlar adına yazdı.

Radyo İzmir’den Seçkin Öner “yerel 
medyanın yürek yemiş yiğitlerini” 
selamladığı yazısında yerel yönetimlere 
de göndermeler yaptı.

Gündeme Bakış internet sitesinden 
Onur Çakır, internet medyasının sıkıntı-
larını anlattı.

Ege Telgraf’ın duayen editörü Hakan 
Serbest yerel basının önemini, 9 Eylül 
Haber Müdürü Sinan Keskin ise muha-
birsiz haber merkezlerini kaleme aldı. 

Genel Yayın Yönetmeniz Ümit Kartal 
özgür bir basın ve daha demokratik bir 
Türkiye için CHP’ye önemli bir çağrıda 
bulundu yazısında.

HHH
Bugüne kadar bu kadar çok meslek 

örgütünün bir araya geldiği ve aynı kay-
gıları aynı sayfalarda paylaştığı başka 
bir örnek yok. Türkiye’de basın örgütleri 
meslek ve özgür basın mücadelesini 
tek tek, bölünmüş ve parçalanmış bir 
şekilde vermeye çalışıyor. Bir türlü bir 
araya gelip, tek yumruk olmayı maalesef 
başaramadık. 

Cemiyetler arasındaki çekişmeler ma-
lum. Bu da yetmez gibi federasyon-kon-
federasyon ayrışması, çok sayıda sendika, 
ayrı ayrı dernekler, platformlar… 

Oysa bu sayfalarda da okuyacağınız 
gibi hepimizin derdi aynı, sorunlarımız 
bir, çözüm önerilerimiz birbiriyle uyum-
lu. Ama unuttuğumuz tek bir şey var 
bence…

“Kurtuluş yok tek başına ya hep 
beraber ya hiçbirimiz…” 

Umarım bu çalıştay bu ayrışmaların 
anlamsızlığını bizlere hatırlatır da iş 
birliğinden doğacak sinerji ile tüm güç-
lükleri birlikte yenebileceğimizin ayırdı-
na varırız.

EYLEM VE SÖYLEM BİR OLMALI
Elbette bizim de söyleyecek sözümüz 

var mesleğimiz ve sahada görev yapan 
basın emekçileri adına. Bunların başın-
da da basın kartı sorunu geliyor. Sorun, 
vesayet gazeteciliğinde, iktidarın basını 
boyunduruk altına alma isteğinde yatı-
yor. 

Tüm cemiyetler, sendikalar, meslek 
örgütleri ve gazeteciler aynı fikirdeyiz: 
Kimin gazeteci olacağına devlet karar 
veremez.

Bunun için eylemler düzenleniyor, 
demeçler veriliyor, açıklamalar yapılıyor. 

Ama sonra bakıyoruz, özellikle üç büyük 
cemiyete üye olabilmek için sarı basın 
kartı şartı dayatılıyor. Kimin gazeteci 
olacağına devlet karar veremez diyen 
cemiyetler, devlet basın kartı vermediği 
için sizi gazeteci kabul etmiyor, çatısı 
altına almıyor. 

Bırakın sendikayı, sigortası bile yapıl-
madan çalışan yüzlerce meslektaşımız 
var bugün.  Kimi internet medyasında 
kimi ulusal basında kimi yerel basında. 
Bu meslektaşlarımıza kim sahip çıkacak? 
Onların haklarını kim savunacak?

Yine bugün yüzlerce gazeteci yerel 
yönetimlerde, kamuda basın birimlerin-
de çalışıyor, basın danışmanlığı yapıyor. 
Maalesef bir yasaları yok, basın kartlarını 
iade etmek zorundalar. Bu arkadaşları-
mız ne olacak? Onların hakkına-huku-
kuna kim sahip çıkacak?

Sürekli basın kartı sahibi olamadan 
emekli olan ve kartını iade eden yüzlerce 
meslektaşımız var. Onların haklarını kim 
savunacak? Hangi çatı altına girecekler?

İnternet medyası için yasal bir düzen-
leme yok. İnternet medyasında çalışan 
binlerce meslektaşımız var. Basın kartları 
yok diye onları da yok mu sayacağız? 

Yerel radyo ve televizyonlarda çalı-
şanlar? Size bir örnek vereyim, İzmir’in 
uydu frekanslı tek televizyonu olan 
TV35’de bir tane cemiyet üyesi yok. 

Kadrosunda 17 tane fikir işçisi çalışan 
İz Gazete’den tek cemiyet üyesi benim. 
Tüm arkadaşlarımız da basın yasasına 
tabi çalışıyorlar. Ancak iki sene basın 
kartı için bekliyorlar, Tüzükte iki yıl da 
basın kartı taşıma şartı var. O yüzden 
genç kadrodan kimse cemiyete üye ola-
mıyor.

Herhangi bir neden gösterilmeden 
basın kartı iptal edilen, sürekli basın 
kartı verilmeyen, başvurularına cevap 
verilmeyen onlarca meslektaşımız var. 
Haklarını nasıl arayacaklar?

Biraz önce dedik ya…
Kurtuluş yok tek başına…
O yüzden cemiyetlerin tüzüklerinin 

çağın gereklerine ve ülkenin gerçeklerine 
göre yeniden düzenlenmesinin zamanı 
geldi, geçiyor bile…

GÖNÜLLÜ KÖLELİK
Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu…
İnternet ve dijitalleşme de geleneksel 

medyanın ezberini bozdu.
Geleneksel medya can çekişiyor, ayak-

ta kalabilmek adına küresel dijital ileti-
şim ve paylaşım platformlarının; Google, 
facebook, twitter, instagram, linkedin, 
youtube ve diğerlerinin kölesiyiz artık.

Dünyanın bütün gazetecileri, he-

pimiz; bu şirketlerin ücretsiz içerik 
üreticileriyiz. Üretimimizi geleneksel 
yöntemlerle (kâğıda basılı olarak) sata-
mıyoruz. Okunabilmesi için içeriğimizi 
bu platformlarda dolaşıma sokuyoruz. 
Çünkü haber üretildiğinde tüketilmesi 
gereken bir ürün. Bayatladığında alıcısı 
olmaz. Takipçi sayımızı arttırmak için 
para harcıyoruz. Reklam veriyoruz, ta-
kipçi satın alıyoruz.

Peki kim kazanıyor?
Kim kaybediyor?
Okuyucu elindeki akıllı telefonla be-

davaya ulaşabildiği bir içeriğe neden para 
ödesin ki…

Yani, tüketici kazanıyor.
Bir başka kazanan ise gazetecilik adı 

altında iş yapan sosyal medya fenomen-
leri.

Artık basın camiasında kurumsal 
aidiyetler ölüyor.

Şimdi bireysel yıldızların şov zamanı.
Sosyal medyada 20 bin takipçi bulan 

kendini kurumundan üstün görüyor. 
“Takipçi kibirli” tek kişilik medyala-

rın artışı da dijitalleşme ile yaygınlaştı. 
Bu kişilerin sosyal medya fenomeni 

mi gazeteci mi oldukları ise ayrı bir 
tartışma konusu. Oysa gazetelerin ham-
maddesi haberdir, yorum değil. Başkala-
rının ürettiği içerikler üzerinden ahkam 
kesip yorum yaparak gazetecilik ödülü 
alanlar bile oldu bu ülkede… Sonuçta 
onlar da kazananlar arasında.

En çok kazanan ise yukarıda bahsetti-
ğimiz küresel platformlar… 

Her yıl milyarlarca doları sadece haber 
içeriklerinden kazanıyorlar. Ayrıca hangi 
haberlerin daha çok okunmasını istiyor-
larsa yazdıkları algoritmalarla bunu da 
ayarlayıp manipüle ediyorlar. Amerikan 
seçimlerinde yaşanan tartışmaları hatır-
layın.

Peki kaybeden?
Bu zincirin tek kaybedeni içerik üre-

tenler… Yani bizler. 
Her sabah yüzbinlerce gazeteci bu 

paylaşım platformlarına içerik üretmek 
için mesaiye başlıyor. Bu yazıları da 
internet sitemizde yayınlayıp daha çok 
okunması için sözünü ettiğimiz tüm 
platformlarda paylaşacağız. 

Peki bu dijital kapitalizm canavarıyla 
nasıl başa çıkacağız?

Üretimimizi, içeriğimizi gerçek de-
ğeriyle aracı olmadan tüketicimize yani 
okuyucumuza nasıl ulaştıracağız? Geliş-
meler ışığında bu mümkün değil.

O zaman durumu kabullenip, aracı-
nın para kazanmasından gocunmayıp bu 
pastadan payımızı bir şekilde almanın 
yolunu bulmamız gerekiyor. Bu ise tek 
tek kurumların, basın örgütlerinin başa 
çıkabileceği bir mesele değil. 

Onun içindir ki dünyada son za-

manlarda sıkça dile getirilen ve yakın 
zamanda Türkiye’de de tartışılan dijital 
vergilendirme konusu önemlidir. 

Avrupa Birliği 2018 yılından bu yana 
Google, facebook vb. gibi şirketlerin 
reklam gelirlerinden yüzde 3 oranında 
dijital vergi alınması konusunu tartışıyor. 
Türkiye dijital platformlarda reklam ve-
renlerden KDV almaya başladı. Facebook 
reklamları 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle 
Türkiye’de resmen vergilendirilmeye 
başlandı. Artık Türkiye’de Facebook, 
Instagram, Messenger veya Marketplace 
üzerinden verilen reklamlardan yüzde 
18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) kesi-
liyor. Ama burada vergiyi reklamı veren 
ödüyor. Yani firmalar yine kazancından 
devlete vergi vermiyor. 

Devlet, bu global devleri vergi verme-
ye ikna edebilirse elde edilecek gelir Ba-
sın İlan Kurumu benzeri ama tamamen 
özerk ve objektif kriterlere göre davranan 
bir yapıyla yerel basını destekleyebilir.

Sadece facebook’un 2018 yılında Tür-
kiye’de reklamlardan 2,5 milyar Türk 
lirası ciro yaptığı biliniyor. (Kaynak: 
Ekonomist, 3-9 Mart 2019) Diğer glo-
bal şirketlerin cirolarını da düşününce 
rakamın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bu 
şirketlerden alınacak yüzde 3’lük dijital 
haberleşme vergisiyle yaratılacak kaynak 
yerel basının ve internet medyasının 
desteklenmesi için kullanılabilir. Bu 
para istihdam, sigorta, vergi olarak yine 
devlete dönecek ve mesleğimiz açısından 
bizlere yeni ufuklar açacaktır.

YEREL BASIN İÇİN 
ÖRNEK BİR MODEL

İzmir Gazeteciler Cemiyeti öncülü-
ğünde, 2019 yılının 5 Temmuz gününde 
İzmir’de yayın yapan 7 yerel gazete 
#YerelBasınaSesVer manşetiyle yayın-
landı. Yeni Yargı Reformu Paketi’nin 
yasalaşması halinde yerel basının çok 
zor durumda kalacağını belirterek sosyal 
medya üzerinden de kampanya başlatıldı 
ve kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

Çağrıya yanıt veren İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer yerel basın 
için hayati öneme sahip bir öneri ve iş 
birliği modeli ortaya koydu. Başkan So-
yer’in talimatı üzerine yapılan düzenle-
meyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 
kararları yerel gazetelerde her ay iki tam 
sayfa ilan olarak yayınlanmaya başladı. 
Bu sayede yerel basın kuruluşlarına eko-
nomik destek sağlanırken, şeffaf beledi-
yecilik ve katılımcı demokrasi adına da 
çok önemli bir adım atıldı. Uygulama 2 
yıldır başarıyla devam ediyor. 

Umudumuz bu uygulamanın CHP’li 
tüm belediyeler tarafından hayata geçi-
rilmesi ve yerel basına bir can suyu ola-
rak ülke çapına yayılmasıdır.

Kurtuluş yok tek başına…Murat
ATTİLA

İZ Medya 
Yayınlar Koordinatörü
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Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü 
uzun yıllardır ağır saldırılar ve yok 
etme politikaları ile yüz yüze. 2006 

yılından başlayarak dönem dönem zirve 
yapan, bazen ince ince örülen politikalar 
ile Türkiye medyasında çok şey değişti-
rildi. Bir taraftan iş insanlarından oluşan 
bir patron yapısı kuruldu, bir taraftan 
kanunlar ve yönetmelikler değiştirilerek 
bağımsız medyayı koruması için kurulan 
kurumlar baskı araçlarına dönüştürüldü. 
Gazeteciyi, haberi koruyan kanunlar 
değiştirildi; sendikalar zayıflatıldı. 

Yerel medyayı yok edecek ya da tama-
men bağımlı hâle getiren düzenlemeler 
yapıldı. 

Tabii bütün bunlar sadece medya 
alanında yaşanmadı. AKP, iktidarda 
olduğu 20 yıldır ülkede birçok şeyi de-
ğiştirdi. Hukukun üstünlüğü yok edildi, 
mahkemeler siyasi kararlar vermeye 
başladı. Ülkede liyakatin yerini adamcı-
lık, yandaşçılık aldı. Halk kutuplaştırıl-
dı, birbirine düşman hâle getirildi. Din 
siyasetin en önemli parçası oldu. Mafya 
babaları, kaçakçılar itibar görür hâle 
geldi, çalanın değil çalmayanın yadır-
gandığı bir ülke olduk. 

Hukukun tarafsız, basının özgür 
olmadığı bir ülkede demokrasi yoktur. 

Bizlere düşen görev basın özgürlüğü 
mücadelesini yerelden ulusala büyüt-
mek ve demokrasi inşaasına katkı sun-
maktır. 

OKURA YASLANAN 
GAZETECİLİK

Yerel medya da tıpkı ulusal medya 
gibi bir kabuk değişimi yaşıyor. Artık 
eskisi gibi bir gücü veya etkisi kalmadı. 
Tıpkı ulusalda olduğu gibi artık yerelde 
de gazeteler satmıyor. Medyada diji-
talleşmenin yanı sıra haber kalitesinin 
düşmesi, araştırmacı gazetecilik yapıl-
maması, özel içeriğin az bulunması ne-
deniyle okurlar bayilere koşmuyor artık. 

50-100’lü sayıları telaffuz edebilece-
ğimiz bayi satışları ile yayın hayatını 
sürdüren yerel gazeteler, Basın İlan 
Kurumu’na ve belediyelere muhtaç hâle 
geldi. Basın İlan Kurumu’nun dayattığı 
asgari kadro ile çalışan; sadece çıkarma, 
ilan hakkını kaybetmeme kaygısı ile 
yapılan gazeteler okurlardan ilgi görmez 
oldu. Ulusalda çıkan 
haberlerin yerel ga-
zetelerde de yer bul-
duğu, yerelin sorun-
larına değinmeyen, 
yerel iktidarların 
kamu yararını gözet-
meyen politikaları-
nın eleştirilmediği, 
ulusal ajanslardan 
alınan haberlerle doldurulan sayfaların 
okurdan ilgi görmemesi kaçınılmaz bir 
sonuçtu.

Son çıkan Cumhurbaşkanlığı genel-
gesi ile 36 bin TL’nin altındaki ilanların 
internette duyurulması kararı, yerel 
medyada büyük oranda gelir kaybına 
neden olacak. Geçtiğimiz aylarda tasar-
ruf genelgesi ile belediyelerin abonelik 
iptalleri ve ilan vermeme kararları yü-
zünden zor durumda kalan yerel medya, 
son genelge ile kapanma noktasına geldi. 

Adil reklam dağıtımının olmadığı bir 

ülkede yerelde ya da ulusalda iktidara 
değil okura yaslanan gazeteciliği yeni-
den inşaa etmek zorundayız. Dijitalleş-
menin gazetecilikte hızla yayılması ile 
herkesin yerel, herkesin ulusal olduğu 
bir ülkede fark yaratmak için nitelikli 
haberciliğe ihtiyaç var. Gelir getiren, 
haber olacaktır. Bunun için bağımlı de-
ğil bağımsız haberciliği yeniden önceli-
ğimiz hâline getirmeli, haber kalitemizi 
arttırmak için çaba sarf etmeliyiz. Aksi 
hâlde ne bağımsızlıktan ne de basın 
özgürlüğünden bahsedebiliriz. Gücünü 
okurundan alan gazeteler iktidarın ba-
sın özgürlüğünü yok etmek isteyen po-
litikalarına karşı da dik durabilir, Basın 
İlan Kurumu’nun terbiye etme cezaları-
na karşı boyun eğmez. 

BİK VE RTÜK’ÜN 
YAPISI DEĞİŞMELİ

İktidarın bağımsız medyanın üzerin-
de bir sopa hâline dönüşen Basın İlan 
Kurumu ve RTÜK’ün kuruluş amaçla-

rına uygun faaliyet 
göstermeleri için 
sesimizi daha yüksek 
çıkartmalıyız.  

İktidarın gazete-
ler arasında ayrım 
yapmaması, kamu 
kaynaklarını iktidarı 
destekleyen medya 
kuruluşlarına aktar-

maması, kamu kaynaklarının gazetelere 
adil bir biçimde dağıtılması için kuru-
lan Basın İlan Kurumu 2013’ten bugüne 
defalarca yönetmelik değişiklikleri 
yapısal olarak dönüştürüldü. Artık 
kamu ilanlarının adil dağıtımı ile değil, 
haberlere verdiği ilan kesme cezaları ile 
hatırlanan bir kuruma dönüştü. “Basın 
meslek etiği” ihlali adı altında iktidarın 
kamu yararı gözetmeyen uygulamala-
rını ortaya çıkartan, eleştiren haberlere 
ilan kesme cezaları veren, bağımsız 
habercilik yapan gazetelerin kamu kay-

naklarından yararlanmasını engelleyen 
bir kurum oldu. 

Kamu kaynaklarının adil dağıtılmadı-
ğı ve sürekli ilan kesme cezası tehditi al-
tında habercilik yapmak mümkün değil-
dir. Benzer durumdaki bir diğer kurum 
da RTÜK’tür. Tarafsız yayıncılık yapmaya 
çalışan televizyon kanallarına verdiği 
milyonlarca liralık cezalarla basın özgür-
lüğü önünde bir engeldir RTÜK. Basın 
ve ifade özgürlüğünün koruması, onları 
desteklemesi gereken bu iki kurumun 
yapısının değişmesi Türkiye’de medyaya 
nefes aldıracak bir adım olacaktır. 

KART HABER YAPMAZ
Basın Enformasyon Genel Müdürlü-

ğü’nün kapatılarak görevlerinin İletişim 
Başkanlığı’na devredilmesinin ardından 
zaten sorunlu olan basın kartı konusu 
içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Basın Kartı 
Komisyonu Türkiye’nin en köklü meslek 
örgütleri dışlanarak oluşturuldu. Basın 
kartları keyfi kararlarla verilmeye baş-
landı. Yıllarca basın kartı taşıyan mes-
lektaşlarımızdan yüzlercesi hâlâ kartını 
alamadı. 

Biz hep şunu söylüyoruz: Basın kartı-
nı meslek örgütleri versin. Söylemenin 
de ötesine geçip bunu için çaba sarf 
ettik ancak başarılı olamadık. Yılma-
yacağız; yeniden, yeniden deneyeceğiz 
bu konuda meslek örgütlerini bir araya 
getirmeyi. Ancak şunu unutmamalıyız 
ki çalışma hayatımızı kolaylaştırsa da 
haberi basın kartı yapmıyor. 

KALEMLERİMİZDE 
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ

Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde 34 
meslektaşımız özgürlüğünden mah-
rum, tutsak olarak yaşamını sürdürü-
yor. Onların özgürlüğü bizlerin de daha 
özgür olduğu bir ortamı yaratacaktır. Bu 
sebeple Türkiye’nin en ücra köşesinde 
gazetecilik yapmaya çalışan meslektaşı-
mızdan metropollerde çalışan meslek-
taşlarımıza kadar herkesin onların öz-
gürlüğü için mücadele etmesi gerekiyor. 
Siyasi fikirlerimizin, farklılıklarımızın 

bunun önüne geçmesine izin verme-
den onları savunmalıyız. Gazeteciliği 
tutsak edilebilir bir meslek olmaktan 
çıkartmadığımız sürece yarın benzer bir 
durumu yaşamayacağımızın garantisi 
yok maalesef. 

Türkiye’de basın özgürlüğünü sade-
ce tutuklanan meslektaşlarımızla yok 
edilmiyor. Hemen her gün gazeteciler 
tarafsız olmayan hukukun önünde ha-
berlerini savunmak zorunda bırakılıyor. 
Onlarca yıl hapis cezası baskısı altında 
yaptıklarının haber olduğunu anlatmak 
zorunda kalan meslektaşlarımızla da da-
yanışma içinde olmalıyız. Unutmayalım 
ki gazetecilerin özgürlüğü kalemlerinde-
dir. Kalemimizi ellerimizden almalarına 
izin verdiğimiz koşullarda meslek ilkele-
rimize ihanet etmiş, toplumu karanlığa 
itmiş olacağız.
DAYANIŞMAYI, ÖRGÜTLÜLÜ-

ĞÜ BÜYÜTMELİYİZ
Bu kadar yoğun bir baskı karşısında 

elbette çaresiz değiliz. Kalemlerimizin 
gücünü birleştirmeli ve mesleğimizi 
korumalıyız. Bireyselleştirilen, birbirine 
rakip hâle getirilen gazetecilerin yeni-
den omuzlarını birbirine yasladıkları, 
birbirlerinden güç aldıkları bir mesleği 
tekrar inşa etmeliyiz. Gazeteciliği tetik-
çilik yapmak, rüşvet almak için bir silaha 
dönüştüren sözde gazetecileri tecrit 
etmeli ve mesleğimizin itibarını yeniden 
yükseltmeliyiz. 

İş güvencemizin, editoryal bağımsız-
lığımızın, daha iyi koşullarda yaşama-
mızın teminatı olan sendikamızın çatısı 
altında birleşmeliyiz. Dağınık, birbirini 
rakip gören meslek örgütlerini birleştir-
meli ve mesleğimize yönelik saldırılar 
karşısında dik duracak, taviz vermeyecek 
güçlü meslek örgütleri yaratmalıyız. 
Yerelden ulusala tüm meslektaşlarımızın 
üye olduğu güçlü bir meslek örgütü, Tür-
kiye’de hem basının özgür olmasına hem 
de demokrasinin yeniden inşasına büyük 
bir katkıda bulunacaktır. Unutmayalım 
ki güçlüyüz ancak yan yana değiliz. De-
ğiştirmemiz gereken bu.

Türkiye’de gazetecilik, tarihinin hiçbir 
döneminde gerçek anlamda özgür 
olamadı. Ama Türkiye’de gazetecilik 

hiçbir döneminde son yıllarda yaşandığı 
gibi tahrip edilmedi, baskı altına alınmadı.

Uluslararası kurumlar tarafından belirli 
aralıklarla yayınlanan istatistiklerde Tür-
kiye’nin basın ve ifade özgürlüğünde ne 
durumda olduğu görülüyor. Özellikle biz 
gazeteciler bu baskıların canlı tanıklarıyız.

Yaşanılan baskı ve sorunları önce özet-
lemeyi deneyeceğim, sonra da önerileri-
mizi sıralayacağım.

AKP ÖNCESİ DE SORUNLUYDU
Aslında AKP öncesinde de medyanın 

ezici bölümü sorunlu bir alandı. Medya 
sahipliği tekelleşmeye varmıştı. Bu hem 
gazetecilerin özlük haklarıyla ilgili bü-
yük sorun yaratıyor, hem de editoryal 
bağımsızlığın neredeyse tamamen yok 
olması anlamına geliyordu. Gazeteciler 
bu tekelleşme nedeniyle örgütsüz bıra-
kıldı. Özellikle 1990’ların başında büyük 
bir sendikasızlaşma yaşandı ve bu patron 
zoruyla uygulandı. Tabii gazetecilerin 
buna karşı yeterince direnemeyişini de not 
etmek gerekiyor.

Gazete ve TV kanallarını elinde bulun-
duran patronların iktidarla girdiği ilişkiler 
ve ellerindeki medya gücünü kullanmaları 
banka hortumlamaya kadar varmıştı. AKP 
iktidara geldiğinde böyle bir medya yapısı 
vardı. TMSF’nin elinde bulunduğu grup-
tan başlayarak medya organlarını kendi-
sine yakın işadamlarına aldıran iktidarın 
en büyük hamlesi Doğan Grubu’nun el 
değiştirmesi oldu.

AKP iktidarı ile Fethullah Gülen cema-
ati tarafından yürütülen operasyonlarda 
medya kullanıldı. Birçok tırnak içinde 
gazeteci bu operasyonların yürütülme-
sinde bizzat rol aldı. Gazeteci olduklarını 
iddia eden bazıları şehvetle, aralarında çok 
sayıda gazetecinin de bulunduğu insanla-
rın tutuklanması, eziyet çekmesi için çaba 
gösterdi.

GAZETECİ HAPİSHANESİ
Bu yirmi yıllık süreçte basın ve ifade 

özgürlüğü adım adım kısıtlanırken gazete-
ciler tutuklanmaya, yargılanmaya başlan-
dı. Bir dönem hapishanelerdeki gazeteci 
sayısı 200’e yaklaştı. İktidarın toplumun 
duymasını istemediği her haber neredeyse 
dava konusu oldu.

Sadece gazeteciler değil, karikatüristler, 

sanatçılar cezalandırıldı. Binlerce yurttaş 
sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 
yargılanmaya başlandı. 

İktidara biat etmeyen gazeteler Basın 
İlan Kurumu ve tekzip müessesi, TV 
kanalları RTÜK ile, internet siteleri ise 
kapatmalar ve erişim yasakları ile sustu-
rulmaya, cezalandırılmaya çalışıldı.

Yeni sistemle İletişim Başkanlığı ta-
rafından verilen basın kartları büyük bir 
keyfiyetle dağıtılmaya (daha doğrusu 
dağıtılmamaya) başlandı. Yıpranma hakkı 
sadece İletişim Başkanlığı’nın keyfiyetle 
dağıttığı basın kartı sahipleriyle sınırlan-
dırıldı.

Gazetecilerin sokakta haber yapması 
genelgelerle kısıtlandı. Kolluk güçleri 
gazetecilere şiddet uygulamaya, gözaltı-
na almaya başladı. Özellikle Diyarbakır, 
Hakkâri gibi illerde sahada haber yapmaya 
çıkan gazeteciler güvenlik güçleri tarafın-
dan sorgulanmaya başlandı. Kürt gaze-
teciler mesleklerini halen büyük bir risk 
altında sürdürüyor. Ezici çoğunluğu devlet 
tarafından (ne acı ki birçok meslektaşı 
tarafından) gazeteci sayılmıyor.

OHAL döneminde birçok gazete, TV 
kanalı, haber ajansı, internet sitesi kapatıl-
dı. Bu kurumlarda çalışan yüzlerce basın 
emekçisi işsiz kaldı.

Yerel basın hem merkezi hem yerel 
iktidarların baskısı altında. Özellikle pan-
demi nedeniyle basılı yayının dağıtımında 
yaşanan sıkıntı ve dijitale dönüş yerel ga-
zeteciliği zorladı. Basın İlan Kurumu’nun 
asgari kadro şartında yaptığı değişiklik çok 
sayıda gazetecinin işsiz kalmasına neden 
oldu.

Eğitimin programsız yürümesi nede-
niyle açılan onlarca Basın Yayın ve İletişim 
fakültelerinden her yıl yüzlerce genç ga-
zeteci adayı sektöre yeni işsizler kattı. Bu 
durum eskiden de var olan stajyer sömü-
rüsünün katlanarak büyümesine neden 
oldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre iktidar 
bloğu, basın ve ifade özgürlüğünü daha 
da sınırlandıracak bir dizi düzenlemeye 
hazırlanıyor.

Bunlar bir çırpıda aklıma gelen AKP 
dönemi medyanın hali. Tabii ki halkın 
haber alma hakkının kısıtlanması, basın 
ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılması 
sadece gazetecilerin sorunu değil. Bu bir 
demokrasi sorunu. Yani tüm toplumu 
ilgilendiren bir durum. 

YENİ DOĞAN MEDYA
Aslında gerçek gazeteciler tüm baskı 

ve tehdide rağmen işlerini yapmaya, yani 
haber yapmaya ve bir şekilde topluma 
ulaştırmaya çalışıyor. Burada şunu da 
söylemeliyim. İktidarın elindeki devasa 
medya aygıtının toplumda artık bir karşılı-
ğı yok. TV kanalları izlenmiyor, gazeteleri 
okunmuyor. Toplum haber alma ihtiyacını 
alternatif medyadan, mecralardan gide-
riyor.

İktidar tarafından sübvanse edilen ve 
her geçen gün değersizleşen devasa medya 
gücü, mesleğimiz açısından çok trajik bir 
sona doğru gidiyor. Bu medyadan sözünü 
ettiğim sübvansiyon çekildiği anda binler-
ce basın emekçisi işsiz kalacağını tahmin 

etmek için kâhin olmak gerekmiyor.
Diğer yandan alternatif bir medya da 

doğuyor. Ama bilinen sözdür: Her yeni 
eskinin bağrında doğar ve eskinin hasta-
lıklarını taşır. Ne yazık ki bu medyada da 
emek sömürüsü başta olmak üzere birçok 
eskinin hastalığı barınıyor. Umarım bu 
yeni doğan medya eskinin hastalıkların-
dan kısa sürede arınır.

NE YAPMALI
İlk olarak gazeteciler özlük haklarını 

kıskançlıkla savunmalı. Bence gazetecile-
rin ilk örgütlenme yeri sendikalar olmalı. 
Türkiye’de bir gelenek haline dönüşen 
“cemiyet” örgütlenmesi böyle ağır bir dö-
nemde avantaj olabilecekken dezavantaja 
dönüştü. Mesleği savunan saygın gazeteci 
cemiyetlerinin varlığı yadsınamaz. Ancak 
bazı illerde iki hatta daha fazla cemiyet 
olması ülkede yaşanan kutuplaşmanın 
(veya gazetecilik dışı başka menfaatlerin 
öne çıkmasının) göstergesi. Gazeteciler 
bu girdaptan çıkmak için öncelikle 
sendikalarda örgütlenmeli bana göre.

Medya sahipliği yeniden düzenlenmeli. 
Bu düzenlemenin yanı sıra gazeteciler bir 
tür kooperatif örgütlenmelerine girmeli. 
Bu konuda hüsranla sonuçlanan deneyim-
ler bizi yıldırmamalı ve alternatif bağımsız 
gazetecilik çabalarında ısrar etmek gere-
kiyor.

Basın kartları, demokratik ülkelerde 
olduğu gibi devlet tekelinden çıkarılıp 
meslek örgütleri, sendikalar tarafından 
verilmeli. Bu konuda yürütülen çalışmalar 
çeşitli nedenlerle hep yarım kaldı. Gazete-
ci örgütleri aralarındaki görüş ayrılıklarını 
bir yana bırakıp ortak ilkeler belirlemeli 
ve ortak bir komisyon kurarak basın kartı 
dağıtmalı. Mevcut iktidarın veya sonradan 
geleceklerin bu kartı tanıması zaman 
alacaktır. Ama bu kartın meslek örgütleri 
tarafından verilmesi hem gazeteciliğin 
onurunu hem de basın ve ifade özgürlü-
ğünü koruyacaktır.

Gazetecilerin, onların örgütlerinin ve 
bu alanda çalışan akademisyenlerin ortak 
çalışmasıyla bir medya ombudsmanlığı 
kurulmalı. Bu hem halkın haber alma 
hakkı için, hem de gazeteciliğin suiistimal 
edilmesini engellemek için acil bir durum 
bence.

NİHAYETİNDE
Yazdıklarımda Türkiye’de gazeteciliğin 

yaşadığı sorunlar ve çıkış yollarıyla ilgili 
birçok eksiklik olduğunu biliyorum. Bu 
kâbus ortamından medenice tartışarak, 
ilkelerimizden asla vazgeçmeyerek, di-
ğer yandan ‘ama’ları bir yana koyarak, 
birlikte çıkacağımıza inanıyorum. Başta 
da söylediğim gibi bu, sadece bizim yani 
gazetecilerin sorunu değil. Tüm toplumun 
sorunu. Bu bir demokrasi mücadelesi 
sorunu. Gazeteciler bu ülkede çok ağır 
bedeller ödedi. Hala daha ödüyor. Haki-
katin sadece yönetenlerin anlattığı gibi 
olmadığını anlatan, gösteren çok sayıda 
meslektaşımız hayatını kaybetti, uzun 
yıllar hapishanelerde tutuldu. Onlara 
sözümüz olsun hakikati aktarmaya devam 
edeceğiz, bedeli ne olursa olsun. Ama bu 
karanlıktan çıkacağız. Hep birlikte…

Türkiye’de basın sektörü 2000’li 
yılların başında hızlı bir dönü-
şüme girdi. AKP’nin iktidara 

geldiği yıllarda başlayan bu dönüşüm, 
AKP’nin ikinci döneminden itibaren 
hız kazandı. AKP’nin medyayı kontrol 
altına alma projesinin sonucu olarak 
medya temel anlamda yandaş ve muha-
lif olarak iki ‘mahalleye’ ayrıldı. Muhalif 
medyayı, ‘kendini yandaş olarak tanım-
lamayan medya’ diye ifade etmek daha 
doğru olacaktır. Zira yandaş olmayan 
her medya kuruluşunu da muhalif ola-
rak tanımlamak doğru olmayacaktır. 

Medyadaki bu köklü dönüşüm ba-
sın kuruluşlarının gelirlerini de doğru-
dan etkiledi. Hükumet ile ters düşmek 
istemeyen reklam verenler kimi zaman 
kendi istekleriyle kimi zaman da dolaylı 
baskılarla tercihlerini yandaş medya-
dan yana kullandılar ve halihazırda 
kullanıyorlar. TMSF ve Türkiye Varlık 
Fonu bünyesinde bulunan kuruluşlar 
da reklam bütçelerini benzer şekilde 
kullanmayı ‘tercih’ ediyorlar. Basının 
reklam gelirlerindeki bu haksız dağı-
lımın üzerine teknolojideki gelişmeler 
sonucu gazete satışlarının düşmesi de 
eklenince ‘havuz’da yer almayan medya 
kuruluşları zorunlu olarak küçülmeye 
gitti. Hatta birçoğu küçülerek de işin 
içinden çıkamadı ve kapıya kilit vurdu. 
Yoluna devam eden gazetelerde mes-
leğini sürdüren gazeteciler ise İsviçre 
çakısı gibi her alanda görev almak du-
rumunda kaldılar.

Yerel medyada ‘haber müdürü’ ol-
mayı bu perspektiften değerlendirmek 
isterim. Günümüzde yerel gazetelerin 
toplam kadrosu, neredeyse benim mes-
leğe başladığım yıllarda sadece haber 
merkezlerinde bulunan muhabir sayısı 
kadar. 2000’li yılların başında haber 
merkezlerinde politika, ekonomi, 
sağlık, eğitim, yerel yönetimler, kültür 
sanat, adliye gibi temel alanlardan so-
rumlu bir, hatta bazı alanlarda birden 
fazla muhabir bulunurdu. Kendi ala-
nında uzmanlaşan muhabirlerin üret-
tiği haberler de her gün kentin gün-
demini belirlerdi. Haber müdürünün 
temel görevi ise bu kadroyu doğru yön-
lendirmek, muhabirlerden gelen ha-
berleri yazı işleri kadrosuna aktararak 
okuyucuya ulaşacak haberleri organize 

etmekti. Fakat günümüzde gazeteler 
mümkün olan en az muhabirle çalış-
mak zorunda oldukları için muhabirin 
bir alanda uzmanlaşması mümkün 
olmuyor. Bir alanda uzmanlaşamayan, 
günün gerekliliklerine göre farklı alan-
larda haber takip etmek durumunda 
kalan muhabir ise derinliği olan haber-
ler yapmakta zorlanıyor. Bu durum da 
çoğu zaman fikri takip ilkesini yerine 
getiremememize neden oluyor. Muha-
bir, yaptığı bir haberle ilgili gelişmeleri 
takip etmekte zorlanıyor. 

Tüm bunları üst üste koyduğumuz-
da artık geleneksel anlamda bir haber 
müdürü pozisyonundan söz etmek güç. 
Artık haber müdürü birçok yerel gaze-
tede künyede yazan bir unvan olarak 
bulunuyor. Haber müdürü, çoğu zaman, 
hatta her zaman bir editör gibi sayfa 
yapıyor, yazı işleri müdürü gibi birinci 
sayfayı yapıyor, muhabir gibi sahada 
haber yapıyor, redaksiyon yapıyor ve 
kimi zaman da gazetenin idari işleriyle 
ilgilenmek durumunda kalıyor. 9 Eylül 
gazetesinde son dönemde artan mu-
habir kadromuz ile bu sorunu aşsak da 
birçok yerel medyada haber müdürü; 
gündeme ilişkin konularda haber yap-
ması için yönlendirebileceği muhabir 
kadrosu bulunmadığı için ajansları ve 
diğer medya kuruluşlarını tarayarak 
güncel haberleri takip etmekten öteye 
gidemeyen bir görev üstleniyor. Yerel 
medyanın bu kısır döngüden çıkması-
nın birinci ve en önemli koşulu reklam 
ve satış gelirlerinin artırılmasından ve 
artan gelirlerin sahada aktif görev alacak 
genç gazeteci adaylarının istihdamı için 
kullanılmasından geçiyor. 

Yerelden ulusala basın özgür mü?

Gazeteciler sendikalarda örgütlenmeli
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Oğuz Tongsir başkanım beni vekil 
tayin ettiği, Murat Atilla dostum 
bu yazıyı yazmamı istediği andan 

bu yana içimde bir telaş... Spor yazarlığı-
nın dününü, bugününü, yarınını kaleme 
almak... Kendi hayatının muhasebesini 
yapmak değil de ne bu? Ömrümün 33 yı-
lını almış, 35’e merdiven dayamış bir mes-
leği anlatmak, hayatını yazmak değil mi 
sizce? “Nereden başlasam, nasıl anlatsam” 
diyorum, Cahit Sıtkı üstadın o unutulmaz 
dizeleri geliyor aklıma...

HHH
Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
 
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahlım bu çizgili yüz?

Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

HHH
33 yıl öncesine gidiyorum... Motorları 

maviliklerde sürdüğümüz geliyor aklıma.
Türk basınının, spor basınının en güçlü 

günleri. 
Evet, teknoloji yok! 
Evet, bir maçtan fotoğraf yetiştirebil-

mek için bin bir çile çekiyoruz. İlk 15 da-
kikadan ne çektiysek gazeteye gönderiyor, 
İstanbul’un maçıysa film rulosunu matris 
çantalarında uçaklara yetiştiriyor ne olur 
ne olmaz diye göreve gitmeden tampon 
fotoğrafları hazır ediyoruz... Çok mu 
sıkıştık, matrisin kargoya yetişmeme ihti-
mali mi var, ‘Bomba’ ihbarlarıyla uçağın 
kalmasını geciktirecek kadar ileri gidebili-
yoruz. Başımıza ne gelir, evde mi nezarette 
mi uyanırız umurumuzda değil ama şunu 
iyi biliyoruz... O fotoğraflar baskıya yetişti 
yetişti, yetişmedi nerede uyandığının ne 
önemi var?

Evet, yazarların en ufak kelimesini 
atlamamak için ahizeyi kulağımızın içi-
ne yerleştiriyoruz. Deplasmandan maç 
yazdırmak için elimizde jetonlar, telefon 
kulübesi arıyoruz...

Pikajı, montajı, karanlık odası... Teknik 
olarak çok zor günler.

Ama mutluyuz.
Ama güçlüyüz.
Ama kulüplerle, teknik adamlarla, 

futbolcularla iç içeyiz. Hep haberin kayna-
ğındayız...

Sahaya çıktığımızda işimizi yapıyoruz, 
saha dışında kâh dertleşiyor, kâh tavla oy-

nuyor, kâh kafa çekiyoruz. Gazetecilik icra 
ediyoruz dibine kadar... Muhabirliğin altın 
günleri. Atlıyoruz, atlatıyoruz ama sonuna 
kadar habercilikte yarışıyoruz.

Ve en önemlisi gazeteci patronların 
dönemi. Akıttığın terin, attığın başlığın, 
yazdığın haberin değerini bizden kat kat 
iyi bilen insanlarla çalışıyoruz. 

Sendikalar, transferler, ikramiyeler...
Ekonomik olarak da altın çağlarımız. 

Şükür kimseye muhtaç değiliz... Cebi-
mizden yiyor, içiyor, yeri geldiğinde aynı 
masada oturduğumuz yöneticiden, topçu-
dan önce hesaba atlıyoruz. Gittiğimiz dep-
lasmanda 2’nci sınıf bir otelde kalmışsak 
kurumumuzdan ikaz alıyoruz. Muhabir-
sek habercilik, editörsek sayfa yapıyoruz... 
Tek gayemiz manşeti kapmak... Gazetemiz 
yaşasın diye ilan peşinde koşmuyor, akçeli 
işleri kollamak zorunda bırakılmıyoruz...

Bir spor servisinden yeni kurulan bir 
gazeteye 100’ün üzerinde insan transfer 
oluyor! Dile kolay...

Ne resmi siteler var ne sosyal medya 
ne oyuncuların twitter hesapları! Habe-
ri birinci ağızdan alıyoruz. Futbolcuyu, 
yöneticiyi evinden aradığımız, analarını, 
babalarını, eşlerini haber kaynağı olarak 
gördüğümüz günler. Kurumsallık kelimesi 
‘icat’ edilmemiş! Hele hele o kelimenin bu-
günkü gibi ‘iletişimden uzaklaşma’ ya da 
‘içe kapanma’yla eş anlamlı olarak kulla-
nılacağı aklımızın ucundan bile geçmiyor.

“İyi ki” diyorum... İyi ki yaşamışız o 
günleri. 

HHH
Sonra mı?
Şiirin “Gözümüzün yaşına bakma-

dan giden” bölümüne geçiyorum.
2000’den sonrasına... Yokuş aşağı dü-

şüşümüze. Gazeteciliğin eriyişine, gün be 
gün güç kaybedişine.

Doğal olarak spor yazarlığında da o eski 
günlerden eser yok şimdi. 

90’lardan sonra televizyonun hayatı-
mızdaki yeri giderek artarken, yazılı basın 
kan kaybediyor. Teknoloji güçleniyor, 
işimiz daha kolay hale geliyor ama gazete-
cilik eriyor. 

Spor servisleri eriyor...
Sadece spor servislerinde 100’ün üzerin-

de insan çalışırken, artık gazetelerin top-
lam kadrosu bile bu rakama ulaşamıyor.

Büyüsü, çekiciliği kaybolmuş gibi gaze-
teciliğin. ‘Albenisi’ kalmamış, ışığı kalma-
mış! Başta ilkeler, birbirinden önemli de-
ğerlerini bünyesinde tutamamış, yitirmiş, 
eksilmiş.

Peki dünden bugüne gelirken, bizim 
hiç mi hatamız olmamış!

Olmaz mı?
Bunun muhasebesini yaparken, bir 

noktaya takılı kalıyorum.
‘Kalemin efendileri’nin, köşeleri-

ni, koltuklarını ‘topun efendileri’ne 
devretmesinin çok büyük hata olduğunu 
düşünüyorum mesela. Dün birçokları için 
çok doğru olan bu değişim, bugün kendi 
ayağımıza sıkmak gibi geliyor. Fazla popü-
list, fazla iyimser!

Ama son pişmanlık fayda etmiyor.
Tam da bu noktada farklı bir şiire gidi-

yor aklım. 
Ataol Behramoğlu’nun o dizeleri çınlı-

yor kulaklarımda...
HHH

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın 

bir şeyi

Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir 

çiçeği
Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın 

arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tut-

kunla gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir 

taş gibi dinleneceksin
HHH

Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak 
bugün yaptığımız tam da bu aslında... Kav-
gaya tüm kaslarımızla, gövdemizle, tutku-
muzla giriyoruz. 

Ne kavgası mı?
Mesleği ayakta tutma, spor yazarlığının 

onurunu koruma, sancağı düşürmeme 
kavgası elbette.

İstanbul’u, İzmir’i, Adana’sı, Konya’sı, 
Ankara’sı, Trabzon’u, Sivas’ı... 

Artık bir avuç spor yazarıyız suyun akışı-
nı değiştirmeye çalışan.

Büyük ve köklü bir ailenin, alandaki 
savaşçılarıyız sanki. 

Oğuz Tongsir başkanlığında, mesleğin 
çıkarlarını koruma, kazanımlarını muhafa-
za etme, şartlarını bir nebze olsun iyileştir-
me adına çaba harcıyoruz.

Çaba hafif kaldı, çırpınıyoruz...
33 yıldır acısıyla tatlısıyla yoğunluğuna 

yaşamış, kavgaya tüm kaslarıyla, gövde-
siyle girmiş, alayına inat dimdik durmuş 
olmanın huzuruyla... Bu büyük ailenin 
ayakta kalan savaşçılarından biri olmanın 
gururuyla...

Tek dileğim; yarınlarda bu mesleği daha 
ileriye taşıyacak genç arkadaşlarımıza gönül 
rahatlığıyla bayrağı devretmek...

İyi ki gazeteciyim...
İyi ki spor yazarı...

Bir şiirdir GazetecilikNuri Ali
IMRE

TSYD Asbaşkanı
Hürriyet Ege Spor Müdürü

Meslek hayatım boyunca, bir 
kısmı ahirete intikal etmiş, 
bir kısmı da halen yaşayan 

ustalarımın öğrettiklerini hiç inkâr 
etmedim. Meslekte bulunduğum 35 yıl-
lık süre içerisinde kalemimi satmadım, 
nokta kadar menfaat için virgül kadar 
eğilmedim. Doğrucu Davut saflığımla 

her doğruyu her yerde söylemekten 
kaynaklanan işsiz dönemlerimin tah-
ribatını ise bir ben bilirim.  

Ulusal, uluslararası ve yerel medya-
da ayrıca bölgesel ve yerel medyalarda 
muhabir, editör, haber müdürü ve yazı 
işleri müdürlüğü görevlerini de yapmış 
biri olarak yerel medyanın farkını bir 
kez daha teslim etmeliyim. 

Basın Yayın Yüksek Okulu’nda eği-
tim görürken, vizyonuna inandığım 
hocalarımdan birinin ‘Çocuklar ulu-
sal medyaların gücünün büyümesi 
ile yerel basının önemi bir kez daha 
ortaya çıkacak. Genel haberleri 
herkes servis edecek ancak mahal-
lesinde yaşanan sorunları insanlar 
kent gazetesinden okuyacaklar. Bu 

da yerel medyayı önemli kılacak’ de-
mişti. Daktilo ile haber yazmayı öğre-
nen, teleks cihazını kullanabilen, siyah 
beyaz ve renkli film yıkamayı, asmayı 
ve kurutmayı bilen, astrolonlarla harf-
lerin tek tek dizildiği dönemde yetişmiş 
bir gazeteci olarak teknolojinin de 

itmesiyle medyanın geldiği konumun 
farkındayım. Her zaman söylediğim 
gibi en basitinden en teknolojiğine 
bütün aşamaları görmekten de mutlu 
olduğumu ifade etmeliyim. 

FETRET DÖNEMİ
Eline hortum alanın itfaiyeci, kalem 

alanın gazeteci olduğu bir dönemi 
uzun süredir yaşıyoruz. Osmanlı’nın 
Fetret dönemi bile bu kadar acı ver-
medi. Sosyal medya denilen 7 başlı 
ejderha ile mücadele etmeye çalışırken, 
yarının medya konsepti olacağı çok 
bilmişlerce öne sürülen internet med-
yacılığı kavramına da ne kadar şüphe 
ile ve titreyerek baktığımı da tahmin 
edersiniz. Sosyal medyanın akıl ve doğ-
ruluk süzgecinden geçirilmeden bilgi-
lerin servis edilmesinin (İşini hakkıyla 
yapan meslektaşlarımı tenzih ederim) 
internet medyacılığında da tekrarlan-
masının eğitim konusunda ne kadar işi 
savsakladığımızın göstergesi olduğunu 
düşünmekteyim. 

Diğer yandan günümüz medya-
sında çalışan meslektaşlarımın bir 
bölümünün geçinmek için ihtiyaç 
duydukları maaşlarını alamadıklarını, 
bir kısmının parça parça, bir kısmının 
da üzerine ay bindikten sonra ücret 
alabildiklerini söylemeliyim. 

Bütün bu olumsuz şartlar içeri-
sinde iktidar karşıtlığı yapabilmenin 
tabiri caiz ise (Pek kullanmasını sev-
mesem de) Survivor’dan bir farkının 
kalmadığına olan inancım, yakın 
gelecekte fikirlerin (Bölücü olmamak 
kaydı ile) özgürce tartışılabildiği, 
halkın haber alma hakkının hiçbir 
şartta sekteye uğramadığı, bilinçli ve 
donanımlı gazetecilerin çalıştığı ve 
geçim sıkıntısı düşünmeden işlerini 
yapabildikleri bir Türkiye olarak deği-
şebilir mi? 

Onu da ne yalan söyleyeyim pek 
kestiremiyorum.

Ezcümle: Herkesin eşit olarak iş hak-
kına sahip olduğu, gazetecilik yaparken 
geçim düşünmediği, haberini yazarken 
kaygı duymadığı, kafasını yastığa koy-
duğunda da vicdanı rahat uykuya dala-
bildiği bir Türkiye umuduyla... Uzun yıllar yazılı basında görev aldım. 

Ülkemizde özellikle 2010’dan sonra 
internet gazeteciliği kendisini iyiden 

iyiye göstermeye başladı. Bu ilgi gazetelere 
olan ilgili de maalesef azalttı. Günlük gaze-
teler internetin medyasının hızına aynı 
oranda ayak uyduramadı.

 İnsanlar artık ‘bir tıkla’ habere ulaşma-
nın rahatlığını yaşamaya başladı. Tabi bu-
rada günlük gazeteler artık okunmuyor, 
okunmasın gibi bir çıkarımda asla bu-
lunmuyorum. Tam tersi gazeteler daha 
da güçlenmeli! Tıpkı eski günlerdeki gibi…

İnternet medyasının güçlenmesi gaze-
teciler için bir iş kapısı oldu. Gazetesinden 
farklı sebeplerden ayrılanlar bu mecraya yö-
neldi. İlk başlarda bu iyi bir şey gibi gözükse 
de ilerleyen süreçte bu durum önlenemez 
sorunları beraberinde getirdi.    

En büyük sorun ise; önüne gelenin ‘ben 
GAZETECİYİM’ iddiasını bulunarak bu 
alana yönelmesi!

Gazeteciliğin beslendiği en önemli nokta 
özel haberken, internet sitesinde bırakın 
özel haberi, güncelleme bile zahmetinde 
bulunmayanlar ortalıkta gezmeye başladı. 
Hatta biraz daha ileri gidelim. Sosyal med-
yada binlerce takipçisi olanlar internet 
haber sitesi kurmaya başladı!

Sadece bu nokta bile internet medyasına 
bir düzenleme getirilmesini mecbur kılıyor. 
Önüne gelen artık ‘ben Gazeteciyim’ 
diyememeli.  

Bu düzenlemeyi yapması gereken hiç 
şüphesiz devletin kendisi! Bazı şartların 
getirilmesi gerekiyor.  

Üniversitelerin Radyo/Sinema, Televiz-
yon ve Gazetecilik bölümlerinden her yıl 
binlerce kişi mezun oluyor. Ancak, bu kadar 
kişinin istihdam edilmesi ise çok büyük 
problem. Devlet; günlük gazetelere nasıl 
resmi ilanlarla destek veriyor ve bunu ya-
parken de bazı gerekliliklerin taşınması 
söylüyorsa aynısı internet haberciliği 
için de pekâlâ yapabilir…

Örneğin; ‘şu kadar kişi çalıştırıp şunu 
şunu yaparsan ben de sana şöyle bir des-
tek vereceğim’ diyebilir! Aslında diyebilir 
demeyi çoktan aştık. Demeli!  

Eğer bu olursa; binlerce mezunun istih-
dam edilmesinin önü de açılacaktır.

 GAZETECİ SAYILMIYORLAR
İnternet gazetecileri maalesef resmi ola-

rak gazeteci sayılmıyor. Oysa bu işi hakkıyla 
yapan, gecesini/gündüzünü bu işe adayan 
binlerce kişi var. Geçtiğimiz yıllarda bu 
alanda bir çalışma yapılacağı ifade edilmişti 
ancak bu durum sadece sözde kaldı. Burada 
da ivedilikle bir düzenleme yapılmalı.

Bak şu konuşana!Hakan
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