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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ
GENEL KURUL ÇAĞRISI
Cemiyetimiz Olağan Genel Kurulu 11 Nisan 2022 Pazartesi ve 12 Nisan 2022 Salı günleri saat
10.00’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Cağaloğlu Türkocağı Cad. No.1’deki Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 19 Nisan 2022 Salı günü
saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın başlayacak, 20 Nisan 2022 Çarşamba günü aynı yerde
devam edecektir.
Seçimler Genel Kurul’un ikinci günü yapılacak ve oy sandığı 10.00-17.00 saatleri arasında açık
tutulacaktır.
Değerli üyelerimizin bilgisine sunar katılmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
BİRİNCİ GÜN :
1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu,
2-Cemiyet Başkanı’nın açış konuşması,
3- Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve
görüşülmesi,
4- Kurullar için aklama oylamasının yapılması,
5- 2022-2023-2024 yılları bütçe tasarılarının incelenmesi, oylanması,
6- Üye aidatı durumunun görüşülmesi,
7- Dilekler,
8- Oy ayrımı kurulunun seçimi ve ikinci gün yapılacak seçimler hakkında bilgilendirme,

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

Vahap Munyar
Başkan Vekili

Doğan Şentürk
Başkan Yardımcısı

Sibel Güneş
Genel Sekreter

Ahmet Özdemir
Genel Sayman

Niyazi Dalyancı
Genel Sekreter Yardımcısı

Hakan Güldağ
Genel Sekreter Yardımcısı
Pınar Aktaş
Üye
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İhsan Yılmaz
Üye

Göksel Göksu
Üye

Semra Kardeşoğlu Kanar
Üye
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DENETİM KURULU
Arif Esen
Engin Başcı
Mustafa Bakacak

ONUR KURULU
Altan Öymen
Rahmi Turan
Gülseren Ergezer Güver
Turhan Günay
Nevin Akkaya
Gökmen Karadağ
Adnan Özyalçıner Çelik
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BALOTAJ KURULU
Hilmi Hacaloğlu
Ümran Avcı
Serpil Özkaynak
Muammer Tuncer
Azize Şenbülbül
Gülay Oktar
Haşmet Yavuz
Nuray Özger Karagöz
Serkan Ocak
Serkut Bozkurt
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TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ TEMSİLCİLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Adı Soyadı

Şehir

Akın Bodur
Arif Kaplan
Arif Arslan
Atilla Öksüz
Bülent Ecevit
Cemil Ciğerim
Cumhur Kılıççıoğlu
Emrullah Özbey
Erkan Çapraz
Erol Tayhan
Eyüp Bektaş
Faik Bakoğlu
Faruk Balıkçı
Feyat Erdemir
Hacı Mehmet Gelir
H.Hüseyin Aykan
Mehmet Emin Toker
Mehmet Sağanak Hacışabanoğlu
Mithat Kalaycıoğlu
Muzaffer Yüksel Kaya
Nadir Güzbey
Osman Çavuşoğlu
Önder Balıkçı
Özcan Güneş
Sait Yanık
Sırı Berk Arslan
Süheyla Gözdereliler
Taylan Erten
Zeki Özel

İskenderun
Manavgat
Batman
Zonguldak
Antalya
Samsun
Siirt
Muş
Yüksekova-Hakkari
Düzce
Karadeniz Ereğli
Rize
Diyarbakır
Van
Adıyaman
Bolu
Eskişehir
Bodrum
Hatay
Osmaniye
Afyon
Trabzon
Balıkesir
Mudanya
Kırşehir
Kahramanmaraş
Yalova
Ankara
Ordu
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KOMİSYONLAR
MESLEK İLKELERİNİ İZLEME
KOMİSYONU
1- Doğan Hızlan (Başkan)
2- Belma Akçura
3- Faruk Bildirici
4- Gökhan Küçük
5- Hilmi Hacaloğlu
6- Orhan Erinç
7- Prof.Dr. Yasemin İnceoğlu
8- Tuğrul Eryılmaz

KÜLTÜR-SANAT KOMİSYONU
1- Eray Canberk (Başkan)
2- Sibel Güneş
3- Gamze Akdemir
4- Esin Yolçınar
5- Aybeniz Ece Uçan
6- Öznur Oğraş Çolak
7- Yasemin Arpa
8- Murat Erdin
9- Ceren Çıplak
10- Fikret Terzi

9- Dr. Gökmen Karadağ

ÜYE SİCİL KOMİSYONU

10- Dr. Ulaş Karan

Ahmet Özdemir (Koordinatör)
1- Ahmet Çitoğlu

KADIN GAZETECİLER KOMİSYONU

2- Erol Aktı

ASIL ÜYELER

3- Fatma Batukan Belge

Göksel Göksu (Koordinatör)

4- Muammer Tuncer

1- Ayşegül Aydoğan Atakan (Başkan)

5- Naci Karaman

2- Mesude Erşan
3- Şehriban Oğhan

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

4- Ayten Serin İnsel

Pınar Aktaş (Koordinatör)

5- Esin Yolçınar

1- Hüseyin Irmak (Başkan)

6- Ümran Avcı

2- Nevin Akkaya

7- Nuray Özger

3- Yasemin Arpa

YEDEK ÜYELER

4- Gülseren Ergezer Güver

1- Aybeniz Ece Uçan

5- Sibel Güneş

2- Emine Munyar

6- Hakan Güldağ

3- Çiğdem Yılmaz

YAYIN KOMİSYONU
1- Metin Celal

4- Turhan Günay

2- Fahri Aral

5- Eray Canberk

3- Adnan Özyalçıner

6- Ahmet Özdemir
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KOMİSYONLAR
BASIN KARTI KOMİSYONU

GELİR KOMİSYONU

1- Niyazi Dalyancı (Başkan)

1- Hakan Güldağ

2- Pınar Aktaş

2- Vahap Munyar

3- Ümit Aslanbay

3- Pınar Aktaş
4- Mustafa Kemal Çolak

2019 - 2022 TEMSİLCİLER KOMİSYONU İSİM LİSTESİ
KURUMU

ADI SOYADI

Komisyon Koordinatörü

Semra Kardeşoğlu Kanar

Birgün Gazetesi

Berkant Gültekin

CNN Türk

Ahmet Akpolat

Cumhuriyet Gazetesi

Sibel Bahçetepe

Dünya Gazetesi

Handan Sema Ceylan

FOX TV

Onur Kumbaracıbaşı

Habertürk TV

Erhan Yılmaz

Habertürk TV

Serkan Ocak

Kanal D

İsmail Özmeral

Milliyet Gazetesi

Adnan Er

NTV

Oktay Uçar

NTV

Yağız Şenkal

Posta Gazetesi

Murat Gülderen

Sabah Gazetesi

Hülya Ünlü Mavigözlü

Sözcü Gazetesi

Pervin Sümer

Star Gazetesi

Yaşar Kızılbağ

TRT Haber

Fatma Demir Turgut

Türkiye Gazetesi

Taci Öcal

A Haber

Coşku Belet
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SUNUŞ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Değerli Genel Kurul Üyeleri
47. Genel Kurulumuzu açarken son üç yıla ilişkin çalışmalarımız
konusunda faaliyet raporumuzda özet bilgiler sunmak istedik.
Meslek örgütümüzün başkanı olarak üstlendiğim bu zor görev
içinde kendi düşüncelerimi de sizlerle paylaşacağım.
Değerli üyeler bildiğiniz gibi Türkiye’nin bütün kurumları
pandemi dolayısıyla büyük sıkıntıların içinden geçti. Elbette pandeminin getirdiği bitmez tükenmez sorunlardan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de payını aldı. Üyelerimizin sağlık sorunlarına
çözüm bulma yolunda büyük çaba harcadı. Türk Tabipleri Birliği
Turgay Olcayto
ile Covide karşı alınacak önlemler karşısında ortak çalışmalar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
yapıldı. Bütün dünyayı saran salgından aralarında gazetecilerin,
yazarların, hekimlerin, sanatçıların da olduğu pek çok değerli insan kaybettik. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bu sıkıntıları göğüslemek için elimizden geleni yaptık. Üyelerle iletişimimizi kesmemek için çaba gösterdik. Zaman zaman bazı çalışmalarımız aksasa da sonunda Cemiyetimizi en iyi biçimde salgından korumayı
başardık.
Değerli Genel Kurul Üyeleri
Göreve başladığımızda yapmayı vaat ettiklerimizin pek çoğunu söz ettiğim pandemi
koşullarına rağmen yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Buradaki başarıyı da Genel Sekreterimize, çalışanlarımıza ve Yönetim Kurulumuzun ahenkli ve özverili çalışmalarına
borçluyuz.
Sevgili Meslektaşlarım, bildiğiniz gibi ülkemiz 2010 yılından beri çeşitli sorunlarla
boğuşuyor. Siyaset, sermaye ve medya sarmalında basın sektörü fevkalade güç koşullardan geçiyor.
Böylesi sıkıntılı zamanlarda meslek onurunu korumak, evrensel gazetecilik ilkelerine
uygun gazetecilik yapmak, kalemini satmadan yazıp çizmek pek de kolay bir iş değildir.
Nitekim sadece yazdıkları, çizdikleri için eleştirel haber yaptıkları için tehdit edilen, evlerinin önünde saldırıya uğrayan, cezaevlerine kapatılan meslektaşlarımız yine de yılmadan halkın haber alma özgürlüğü ve haberin serbest dolaşımı için uğraş vermeye
devam ediyorlar. Karşılığında onulmaz bedeller ödeseler de… Meslek örgütümüz son
üç yılda da düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması, yurttaşlara
temel hak ve özgürlüklerin sağlanması, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkeleri
üzerinde ısrarla durarak ülkenin baskı ortamından çıkartılması yolunda iktidardan taleplerde bulunmayı sürdürmüştür. Zaman zaman mücadelemizde kimi meslek örgütlerinden destek alamasak ta mücadelemizi hiç bırakmadık.
Değerli Genel Kurulu Üyeleri,
Başkanlığını yürüttüğüm Bağımsız, Bağlantısız Özgür Gazetecilik grubumuz bugüne
dek asla sizlere hayal vaat etmedi, asla hayal tacirliği yapmadı, hep gerçekçi oldu. Hep
15
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gerçekleri paylaştık sizlerle. Öncelikle gazetecilerin sorunlarına odaklandık. Kimseye biat
etmedik. Bütün siyasi partilerle eşit mesafede olduk. Sadece ülkede iktidarlara, erk sahiplerine ve bütün siyasetçilere “gazeteciliğin suç olmadığını” anlatmaya çalıştık. Mesleğini uluslararası gazetecilik kurallarına uygun yürüten, mesleğini siyasete, çıkar
odaklarına alet etmeyen bütün gazetecilerin yanlarında olduk. Günümüzde bağımsız,
bağlantısız duruşumuz siyasetçileri de etkilemiş olmalı ki ülkenin içinde bulunduğu bu
zorlu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi
Hukuk Kurulu, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçesi Kadın Kolları Başkanı ve üyeleri,
Yeniden Refah Partisi’nin Fatih İlçe Başkanlığı heyeti ziyaretimize gelerek Türkiye’de demokrasinin yeniden yeşermesi yolunda atılan adımlara ilişkin görüşlerimizi aldılar. Bu
toplantılarda gazeteciliğin özgürce yapılamadığı, halkın haber alma hakkının engellendiği, düşünceyi ifade etme hakkına saygı gösterilmediği, hukukun üstünlüğünün değerini
yitirdiği bir ortamda demokrasinin ülke düzeyine yayılmasının olanaksız olduğu yolundaki görüşümüzü de siyasetçilere anlatmak fırsatını bulduk.
6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde İyi Parti TBMM’de her Çarşamba yaptığı
olağan grup toplantısına ülkedeki en büyük çatı örgüt olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni davet etti. Cemiyetimiz adına Genel Sekreterimiz Sibel Güneş TBMM’de bir konuşma yaparak gazetecilerin en önemli sorunları ve çözüm önerileri konusunda bilgi
verdi.
Değerli Genel Kurul Üyeleri,
Faaliyet raporumuzu okudukça üç yıl içinde neler yaptığımızı göreceksiniz. Mali açıdan çok zorlandık ama asla yılmadık. Duruşumuzu hiç değiştirmedik. Dün neredeysek
bugün de oradayız. Halkın haber alma hakkı için varız asla gazetecilikten, laik Türkiye
Cumhuriyeti’nin getirdiği kazanımlardan ödün vermeyeceğiz. Bütün inançlara saygılı
olduk. Cinsiyet ayrımcılığına, kadına yönelen şiddete karşı durduk. Nefret dilini asla benimsemedik. Umuyorum ki yaşanılan bunca sıkıntılı deneyimlerden sonra meslektaşlarım dayanışmanın önemini anlamışlardır. Eğer biz dayanışma içinde birlikte mücadeleyi
göze almazsak yakında gazetecilik, özel şirketlerin tanıtım bültenlerine dönüşecek. Bu
nedenle yüreğinde gazetecilik heyecanını yitirmemiş bütün meslektaşlarımı göreve çağırıyorum. Meslek örgütlerinize sahip çıkın diyorum, sendikalarınıza sahip çıkın diyorum,
örgütlenin diyorum ve gelin geleceğin çağdaş gazetecilik temellerini yeniden atalım diyorum.
Değerli Genel Kurulu Üyeleri,
47. Genel Kurul toplantımız bütün meslektaşlarımıza umut ve başarı getirsin.
Saygılarımla,

Turgay Olcayto
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı
16
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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN DAYANIŞMA TOPLANTILARI

9 Ocak 2020

İktidar baskısıyla basında işsizlik ve açılan dava sayısı
rekor seviyeye ulaştı
TGC, TYS, PEN Türkiye, ÇGD, TURKYAYBİR Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 9 Ocak
2020 Saat 11.00’de İstanbul’da toplantı düzenledi. Toplantıda işsiz kalan gazeteci sayısının 11 bin 157’ye ulaştığı, 12 bin gazeteciye dava açıldığı açıklandı. Sektörün yüzde
95'inin iktidarın kontrolünde manipülasyon ve propaganda aygıtı olarak kullanıldığı,
yüzde 5’inin ise Basın İlan Kurumu tarafından kesilen cezalarla devre dışı bırakılmaya
çalışıldığına dikkat çekildi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye
Yazarlar Sendikası, PEN Türkiye Merkezi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği ‘‘İşsizlik ve Sansürün Kıskacında Gazetecilik” toplantısı düzenledi.
9 Ocak 2020 Perşembe günü Saat 11.00’de TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda
düzenlenen toplantıda iktidarın baskısıyla basın sektöründe işsizliğin rekor seviyeye
ulaştığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2019 istatistiklerine göre
11 bin 157 gazetecinin işsiz kaldığı açıklandı. Toplantıda son beş yılda basın kartı iptal
edilen gazeteci sayısının 3 bin 804 olduğu, 15 Temmuz 2016’dan sonra da 685 gazetecinin milli güvenlik nedeniyle basın kartlarının iptal edildiği, 91 gazetecinin cezaevinde
tutuklu olduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2003-2018 yılları arasında 12
bine yakın gazeteci hakim karşısına çıktığına işaret edildi.
19
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Toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Yazarlar
Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç, PEN Türkiye Merkezi İkinci Başkanı Halil İbrahim
Özcan, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ve Türkiye Yayıncılar
Birliği Başkanı Kenan Kocatürk konuşmacı olarak katıldı. Toplantının moderatörlüğünü
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendi.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL İLAN EDİLDİ?
Toplantıda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün ilan edilmesinin tarihçesi de anlatıldı.
4 Ocak 1961'de basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı
kanun Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak dokuz gazete patronu, 212 sayılı yasaya ve
Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasaya karşı çıktılar. Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah’ın patronları ortak bildiriye imza atarak gazetelerini üç gün kapattıklarını duyurdu. İstanbul
Gazeteciler Sendikası ise çalışanlarla birlikte karara katılmadıklarını şu açıklamayla duyurdu:
“Bu kapanma kararı, gazetelerin tesis ve maddi imkanlarını ellerinde bulunduran gazete sahipleri tarafından verilmiştir. Basını medyana getiren asıl ve büyük kütle olan biz
yazı işleri müdürleri, sekreterler, istihbarat şefleri, muharrirler, muhabirler, foto muhabirleri, karikatüristler, ressamlar, musahhihler (düzeltmenler) ve diğer fikir işçilerinin
böyle bir kararda oyumuz olmadığı gibi, bu hareketi asla tasvip etmemekteyiz.”
Gazeteciler, aynı gün sendikadan başlayan sessiz bir yürüyüş yaptılar. Ellerinde “Simidimiz ve hürriyetimiz için”, “Çalışan gazeteciye cop, patrona hazırlop” gibi dövizler
taşıdılar. “Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler
bu 3 gün boyunca İstanbul Gazeteciler Sendikası çatısı altında “Basın” adlı bir gazete
yayımladı. Basın Gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında
yayınını sürdürdü. Üç gün süren bu dayanışmanın ardından 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler
Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilere yönelik ağır baskılar nedeniyle günün adı, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”
olarak değiştirildi.

TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLERİ MESLEKLERİNİ YAPMAKTAN ALIKOYAMAYACAKLAR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto bir “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü daha gazeteciler olarak üzüntü ile karşılıyoruz. 10 Ocak’ın sağladığı haklar
çalışanlara kullandırılmazken ülkede gazetecileri bekleyen sıkıntılar ve tehlikeler de giderek artıyor. Günümüzde işsizlik sorunu çok ciddi boyutlara ulaştı. Basın sektöründe
haberin görünmediği gazetelerini satamayan, televizyonlarını izlettiremeyen medya patronları zararı kapamanın yolunu işten gazeteci atmakta buluyor. Son günlerde sendikalı
oldukları gerekçesiyle Hürriyet’ten çıkarılan 45 arkadaşımızın yanı sıra birçok gazetede
daha tensikat yapıldı” diyerek konuşmasına başladı. Olcayto konuşmasında şu görüşlere
yer verdi:
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“Yalnızca iktidara biat eden gazetecilere devletten ve çeşitli kaynaklardan olanak
sağlanırken kamuoyunu haberle buluşturmak isteyen yaygın ya da yerel gazeteler çeşitli
ekonomik baskılar altına alınıyor. Basın İlan Kurumu’nun bu tür gazetelere sudan bahanelerle ilan kesintileri yaptığı ve bu gazetelerin yaşama kaynaklarını kesmeye çalıştığı
da ortadadır. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ortadan kalktıktan sonra
yeni kurulan İletişim Başkanlığı adeta Milli İstihbarat Teşkilatı gibi çalışıyor. 685 meslektaşımızın basın kartları sağlıklı bir gerekçe gösterilmeksizin güvenlik açısından denilerek iptal edilmiş bulunuyor. Pek çok arkadaşımızın basın kartları ise halen ‘beklemede’
denilerek henüz kendilerine ulaştırılmış değil. Bu ortamda konuşulacak çok şey var elbette. Sansür, oto sansür, manipüle edilen haberler, kamuoyuna ulaşmayan haberler.
Tabii iğneyi başkasına batırırken çuvaldızı da kendimize batırmak gerekir. Bugün çekilen
sıkıntılar geçmişteki dönemlerde sendikal dayanışmaya yüz vermeyen, patrondan aldıkları yüksek ücretlerin sarhoşluğunda gazeteciliklerini unutanların hazırladığı bir ortamdan kaynaklanmıştır ne yazık. Yine çığ gibi büyüyen işsizlik sektöre damgasını
vurmuş bulunuyor. Ekonomik sıkıntılar bir yana iktidar da gazetecilerin haber alma bilgi
edinme haklarını kısıtlamak için elinden geleni ardına koymuyor. Gazeteciliği suç saymaya çalışan bir zihniyetle, gazetecileri potansiyel terörist görmek isteyen bir anlayışla
karşı karşıyayız. Ama bütün bunlar hak odaklı, insan odaklı gazeteciliğe gönül vermiş,
yürekten inanmış gazetecileri mesleklerini yapmaktan alıkoyamayacaktır.”

UĞUR GÜÇ: GAZETECİLER SANSÜR, İŞSİZLİK, AÇLIK, SEFALET, DAVA VE HAPİS CEZASIYLA
TEHDİT EDİLİYOR
Toplantıda konuşan Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ise
“2020 yılında gazetecilik iktidar sahipleri tarafından yok edildi. Gazeteciler sansür, işsizlik, açlık ve sefaletle yüz yüze bırakılarak davalar ve hapis cezalarıyla tehdit ediliyor.
100'e yakın gazeteci hapiste. Yaklaşık 12 bin kişi işten atılarak sektörden tasfiye edildi.
Sektörün yüzde 95'i iktidarın kontrolünde manipülasyon ve propaganda aygıtı olarak
kullanılıyor. Geri kalan yüzde 5'i ise Basın İlan Kurumu tarafından kesilen cezalarla devre
dışı bırakılmaya çalışılıyor” dedi.

HAKKI ZARİÇ: BASIN TARİHİ KARŞI GELME, DİRENME TARİHİDİR
Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç toplantıda tarihten bugüne
yaşanan baskılardan örnekler verdi:
“Tan Gazetesi ve matbaasının basılmasını hatırlayalım. O baskında birçok kitap evi
de tahrip edildi. Bu hedef gösterme, baskı, yokuşun başından beri devam ediyor. Menderes seçim konuşmalarından birinde ‘Marko Paşa da gününü görecek’ diye açıklama
yapıyor. Sansür ve engelleme iktidarın tüm alanlarında kendini devam ettiriyor. Ama
gazeteciler, yazarlar durmuyor. Marko Paşa 11 farklı isimle çıkıyor. Tanzimattan bu yana
diz kırıp, gerdan kırıp iktidarın istediğini yazmakta beis görmeyen bir basın tarihimiz var.
Ama aynı zamanda basın tarihi karşı gelme, direnme tarihidir. Biz bu süreç boyunca gazeteciler, edebiyatçılar olarak iktidar olanaklarını elimizin tersiyle itip kendi gücümüz
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onurumuzla var olmayı ciddi oranda başardık. Binlerce işsiz gazeteci var gidip iktidarın
kapısını çalmıyor. Aynen kanun hükmünde kararname ile atılan akademisyenler gibi
kimse imza çekmiyor. Utanç birikirken biz bu onuru da biriktirebiliyoruz. Bu dayanışmayı
büyütmeliyiz.”

HALİL İBRAHİM ÖZCAN: HAKKINDA DAVA AÇILMAMIŞ GAZETECİ YOK GİBİ
PEN Türkiye 2. Başkanı Halil İbrahim Özcan konuşmasında oto sansürün önemine
işaret ederek başladı:
“100. yaşını kutlayacak Türkiye baskı altında tutulan gazeteciler yurdu olmak zorunda değildir. Hakkında dava açılmamış gazeteci neredeyse yok gibi. Bu yaşanandan
dolayı kalbi ülkelerinde atan gönüllü sürgünlük yaşayan insanların sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Sürgününde kendi dilinden uzakta olmanın acısını yaşayan küçümsenmeyecek kadar gazeteci ve yazar bulunmaktadır dışarıda. Bu da kanayan başka bir yaradır.”

KENAN KOCATÜRK: TÜRKİYE GAZETECİ TUTUKLAMALARINDA DÜNYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise şöyle konuştu:
“Türkiye’de gazeteciliğin yanı sıra yayıncılık sektöründe de ağır sorunlar yaşanıyor.
12 Eylül yasaları hortlatıldı. Sulh Hukuk hakimleri basılan kitapları toplatan kararlar alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kimin hangi kitabı okuyacağına dair raporlar hazırlıyor. Muzır
Kurulu’nda yer alan kimlerden oluştuğunu bilmediğiniz uzmanlar klasik birçok kitabı
çocuklar için sakıncalı ilan ediyor. Oto sansür, sansür ağır bir biçimde sürüyor. Sosyal
medya aracılığıyla yazarlar, yayıncılar hedef gösteriliyor. Kitapların toplatılması yasaklanması talep ediliyor. Yargısız infaz olarak tanımlayabileceğimiz bu tepkiler ve sosyal
medya kampanyaları zaten çeşitli yasalarla yayınlama özgürlüğü açısından baskı altıda
olan yazar ve yayıncıların oto sansüre yönelmesine neden oluyor.”
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27 Eylül 2021

Meslek örgütlerinden yeni sansür hazırlığına tepki;
“Sosyal Medya Yasası’na gazetecilik dahil edilmesin”
Beş basın meslek örgütü İstanbul’da bir toplantı yaparak ekim ayında TBMM’ye gelmesi
beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarı konusunda eleştirilerini ve önerilerini paylaştı. Hazırlanan raporda hazırlanacak sosyal medya yasasının kamuoyuna açılıp tartışılması,
haberleşme ve bilgilenme özgürlüğünün sınırlandırılmaması, gazetecilik faaliyetinin bu
yasaya dahil edilmemesi ve yeni düşünce suçları yaratılmaması istendi.
TBMM’ye ekim ayında gelmesi beklenen sosyal medya yasa tasarısıyla ilgili olarak
meslek örgütleri eleştirilerini ve önerilerini ortaya koymak için bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul’da 27 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11.30’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya beş meslek örgütünün
temsilcisi katıldı.
Haberin Serbest Dolaşımını Engelleyecek Yeni Düzenlemelerin Yaratacağı Sorunlar
Toplantısı’na konuşmacı olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto,
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı
Adnan Özyalçıner, PEN Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç katıldı.
Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş beş meslek örgütünün ortak hazırladığı raporun özetini okudu. Raporda internete erişimin bir insan
hakkı olduğuna dikkat çekilerek hazırlanacak sosyal medya yasasının tarafların bilgisine
açılıp tartışılması, haberleşme ve bilgilenme özgürlüğünün sınırlandırılmaması istendi.
Gazetecilik faaliyetinin bu yasaya dahil edilmemesi ve yeni düşünce suçları yaratılmaması istenen raporda, sosyal ağ sağlayıcıların yetki alanlarının gözden geçirilmesi, ifade
özgürlüğünün önündeki engellerden birinin facebook, twitter, youtube, instegram gibi
sosyal ağ işletmecileri olmasının önünün açılmaması talep edildi. Toplantıda meslek ör23
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gütü başkanları görüşlerini şöyle ifade etti.

HABERLERİ EN ÇOK MANİPÜLE EDEN İKTİDAR MEDYASI
Turgay Olcayto (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
“Bildiğiniz gibi biz beş meslek örgütü iki yıldır iktidarın basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, sansür ve otosansür gibi haberin serbest dolaşımını engellemek için getirdiği
tasarrufların karşısında mücadele ediyoruz. Sosyal medya yasa taslağıyla ilgili olarak
bugüne kadar kamuoyuyla bilgi paylaşılmadı. Ancak iktidar sözcülerinin, zaman zaman
muhalefet sözcülerinin ve diğer parti sözcülerinin anlattıklarını dikkate alarak bir rapor
hazırladık. İktidarın tuhaf bir huyu var; kendisini eleştiren herkesi düşman sayıyor, kendisine, düşüncelerine uymayan herkesi ayrı bir potaya koyuyor ve ‘onu nasıl dışlarım,
nasıl mesleğinden soğuturum?’ havasıyla çalışmalar yapıyor. Gazeteciliğimizin geldiği
durum konusunda bir şey söylememe gerek yok, hepiniz görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz. Bu ortamda diyorlar ki ‘yalan haberler önleyeceğiz manipülasyonu önleyeceğiz’.
Nasıl önleyeceksiniz? En çok haberleri manipüle eden, haber gizleyen iktidar yanlısı
medya. Hemen hemen bir- iki istisna dışında, tümü haber görmemekte ısrarlı. Kürtlerin,
solcuların, sosyalistlerin haberlerini görmüyorlar. Kadınlara yönelik şiddeti görmüyorlar.
Ancak bu konular sosyal medyada paylaşılıyor, insanlara ulaşıyor. Youtube’da yayınlar
yapılıyor. Birçok gazeteci youtube’da yayıncılık yapıyor. Şimdi seçim öncesi sosyal medya
alanını da tıkamak istiyorlar. Sonra ne olacak, hep beraber göreceğiz ama ben gerçekleştirdiğimiz bu çabayı önemsiyorum. Bizler beş meslek örgütü olarak bu konudaki itirazlarımızı dile getirmeye, mücadeleye devam edeceğiz.”

ALINAN ÖNLEMLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYICI NİTELİKTE OLMAMALI
Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı)
“İnternet ortamında yapılan yayımlar için daha önce bir takım kısıtlayıcı maddeler
eklenerek var olan yasa değiştirilmişti. Bu kez hapis cezaları ile medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmek isteniyor. Dahası, denetimsel resmi bir kurumun kurulmasının istenmesidir. Hepiniz biliyorsunuz, bugün gazetecilik yapmaya çalışan eleştirel
medyaya yapılan çeşitli baskılarla ifade özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu bakımdan internet erişiminin bir insan hakkı olduğu, yapılacak düzenlemenin herhangi bir
cezalandırmaya dönüşmemesi gerekir. Elbette sosyal medyada yaygınlaşan her türlü
ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, nefret söylemleriyle yalan habere karşıyız. Alınacak önlemler hukuk çerçevesi içinde ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı olmamalıdır. Çünkü basın ve
ifade özgürlüğü vazgeçilmezdir. Hem anayasal, hem evrensel bir hak olan düşünce ve
ifade özgürlüğünün olmadığı ülkelerde insan hak ve özgürlüklerinden de söz edilemez.”

SANSÜR VE OTOSANSÜRE BİZİ GÖTÜRECEK HER YASAL DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKIYORUZ
Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı)
“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin bir temeli de telif haklarıdır. Türkiye Yayıncılar
Birliği olarak Türkiye’de sansür ve otosansüre neden olabilecek uygulamalar ile karşı
karşıyayız. Bildiğiniz gibi Basın Yasası’na göre yayıncılar kitaplarını yayınladıktan sonra
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6 ay içerisinde Basın Savcılığı kovuşturma açar. Ancak ülkede son 5-10 yıldır basın savcılığının yetki alanındaki bütün kitapların da başka mahkemeler tarafından yasaklandığını
görüyoruz. Bu da yetmezmiş gibi sosyal medyadaki nefret söylemlerini bir ilkbahar gibi
kabul eden savcıların, mahkemelerin kitaplarla ve yazarlarla ilgili açtıkları davalar var.
Ama nefret suçu ile ilgili bir tek dava ile karşılaşmadık. Sansür ve otosansüre bizi götürebilecek olan her türlü yasal düzenlemelere karşı çıkıyoruz..”

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEVLET GİBİ DÜŞÜNMEME ÖZGÜRLÜĞÜ DE İÇERİR
Halil İbrahim Özcan – PEN Yazarlar Derneği 2 Başkanı
“Günümüzde internet platformları bireylerin kendilerini ifade etmesini sağlayan en
etkili araçlarıdır. Bu platformlar aynı zamanda kişinin yaratıcılığını geliştirme ve kendini
tanımlama alanıdır da. İfade özgürlüğünün kullanılması ve kişilerin gelişmesinde bilgi
alma hakkıdır aynı zamanda. Bunların yasalarla engellenmeye kalkışılması ya da buna
karşı yeni yasal zeminler oluşturma çabaları engellenmesi gereken bir durumdur. Kişinin
düşüncesini açıklama ve yayma özgürlüğü vardır. İfade özgürlüğü; yalnızca yönetenler
tarafından olağan karşılanan, zararsız ya da önemsiz görülen bilgi ve düşüncelerin açıklanması değildir. Devlet gibi düşünmeme özgürlüğünü, sorgulamayı, gerektiğinde kınamayı, mahkum etmeyi de içeren bir özgürlük alanıdır. Ancak sınırları belirgin bir düşünce
özgürlüğünden de söz edilmemelidir. Eğer içinde açık hakaret ve şiddeti övmek ve örgütlemek dışında. Ülkemizde Twitter ve YouTube yasağı ile ifade özgürlüğüne ağır bir
müdahale yapılmıştır. Bu ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleyi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ihlal kabul etmiştir. Son yıllarda hukukun genleriyle oynandığı için
sosyal medya yasasının hazırlıklarının kapalı kapılar ardında yapılması, tartışılmaması,
konunun muhataplarının görüşlerinin alınmaması önemli ve büyük bir sorundur.”

İKTİDARIN HOŞUNA GİTMEYECEK HABERLER YALAN HABER OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
Uğur Güç (Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi )
“İktidar gene üçüncü kez yeni bir düzenlemeye gidiyor sosyal medya üzerinde Bunu
da çok gizli kapaklı yapıyor. Daha öncesinde gördük bugün yapılmak istenen büyük ihtimalle ekim ayında Meclise gelecek internet yasası. Maalesef ki hiçbirimizin yararına
olmayacaktır en fazla da halkın bilme hakkını engellemek üzere, gerçeklerin öğrenilmesini engellemek üzere bir düzenleme olacağını düşünüyoruz Bugün Türkiye'de nüfusun
yüzde 70’i internet kullanıyor. Şimdi gazete ve televizyonların okunma ve izlenme oranlarının düştüğü bir ülkede internetin bu kadar kullanılması iktidarın işine gelen bir şey
değil.”

RAPOR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği,
PEN Yazarlar Derneği, ÇGD İstanbul Temsilciliği

TBMM’YE GELECEK SOSYAL MEDYA YASA TASARISIYLA İLGİLİ ÖNERİLER
İktidarın bugüne kadar kamuoyuna açıklamadığı meslek örgütlerinden ve STK’lardan
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görüş almadığı bilinen sosyal medya yasa tasarısının Ekim 2021’de TBMM’ye getirilmesi
bekleniyor.
Kamuoyunda yeni bir sansür yasasına dönüşeceği, gazetecilik faaliyetini de kapsayacağı ileri sürülen sosyal medya yasa tasarısı ile ilgili olarak beş basın meslek örgütü
olarak kamuoyunu bilgilendirmek istedik.
İktidar sözcülerinin yaptığı açıklama ve konuşmalardaki bilgileri dikkate alarak yaşanabilecek sorunlarla ilgili olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, PEN Yazarlar Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği
İstanbul Temsilciliği olarak şu önemli başlıklara dikkat çekmek istiyoruz.

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA KULLANIM ORANI
We Are Social 2021 Dijital Türkiye Raporu’na göre 2021 Ocak ayında; Türkiye’de
65.8 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı
toplam nüfusumuzun %70,8’ine eşitlenmiştir. Sosyal medyayı en çok kullanan yaş grubu
% 33,8 oranıyla 25-34, % 20,3 oranıyla 18-24 yaş arası kullanıcılardır. En çok kullanılan
sosyal medya mecrasında ilk sırayı % 94,5 oranıyla Youtube almaktadır. Instagram ise
% 89,5, Facebook, %79 oranında tercih edilmektedir.
Türkiye’de bu kadar yaygın bir kullanım alanına sahip olan sosyal medya ile ilgili olarak Temmuz 2020’de iktidar bir düzenleme yapmıştır.
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun adını taşıyan 5651 sayılı yasa 2020 yılının
Temmuz ayında 7253 sayılı yasa ile önemli değişikliklerle TBMM’den çoğunluk oyları
ile geçirilmiştir.
Bu değişiklikler yeterli görülmemiş olsa gerek, bu yıl Ekim ayında TBMM yeni yasama
yılına başladığında aynı konuda yeniden değişiklikler ve ek yaptırımlar getireceği anlaşılan yeni bir taslağın TBMM’ye sevk edileceği iktidar tarafından duyurulmuştur.
Ancak yapılması planlanan düzenlemenin taslak metnine ya da yapılan hazırlıklara
ilişkin herhangi bir belgeye bugüne kadar ulaşılamamıştır.

YASAL DÜZENLEME HABERLEŞME VE BİLGİLENME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SINIRLAMAMALI
Basına yansıyan haberlere göre tasarıda;
‘Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis ve sosyal
medyayı bir süre kullanamama’ gibi cezaların getirilebileceği,
Dezenformasyon içerikli paylaşımın ‘organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik olması’
durumunda yaptırım uygulanması üzerinde durulduğu,
Dezenformasyon içerikli paylaşımların denetimi için de ‘resmi ve kurumsal’ bir mekanizmanın kurulacağı’ gibi seçeneklerin olduğu ileri sürülmektedir.

DEZENFORMASYON HASSASİYETLE TANIMLANMASI GEREKEN BİR KAVRAMDIR
Dezenformasyon ucu açık yorumlara kapatılması gereken, bu yüzden de hassasiyetle
tanımlanması gereken bir kavramdır. Dezenformasyon ya da provokasyon (kışkırtma)
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gibi kavramlar geçirilmesi düşünülen yasa tasarısında yer alacaksa bunların sınırlarının
kesinlikle tanımlanması gerekmektedir.
Ancak şunu hemen belirtelim ki böylesine önemli bir konudaki değişikliğin kapalı kapılar ardında yapılması, tartışılmaması, görüşlerin alınmaması önemli bir sorundur.
Bu değişikliği yapmayı düşünenlerin 7253 sayılı Kanun değişikliğinde olduğu gibi
aynı yöntemi benimsedikleri ve şeffaf olmadıkları, denetim mekanizmasından kaçındıkları görülmektedir. İktidarın bu tutumu demokrasinin kural ve uygulamaları ile bağdaşmamaktadır.

BELİRLENEBİLİRLİK VE HUKUKİ GÜVENLİK İLKELERİ
Geçen yıl yapılan değişiklikler de kamuoyunda tartışılmadan, uzmanların görüşleri
alınmadan yapıldığı için bir dizi aksaklıklara yol açmıştır.
Buna göre Kanun’da ‘Sosyal Ağ Sağlayıcısı’ tanımının belirlenebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, tanımın çok geniş tutulduğu, tüm internet ortamının
bu tanım içinde değerlendirilebileceği, ifade özgürlüğünü ve haber alma hakkını engelleme sonucu doğuracağı, AİHM kararları çerçevesinde ‘ölçüsüz’ olduğu açıkça görülmüştür. Yapılan düzenlemede yaptırımların çokluğuna ve çeşitliliğine de dikkat çekilmiştir.

SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ
Gene basına yansıyan haberlere göre sosyal medyada dezenformasyon ve yalan
haber denetlemesi yapacak ve bir olasılıkla RTÜK gibi yaptırım uygulaması yetkisiyle
donatılacak olan resmi ve kurumsal bir mekanizmanın yargı erkinin alanı dışında ama
yargı gibi işlev göreceği anlaşılmaktadır.
Bu da suçta ve cezada kanunilik ilkesi, yani devletin cezalandırma yetkisini sınırsız
ve keyfi bir biçimde kullanmasına engel oluşturan evrensel hukuk ilkesi ile çelişmektedir.

HABERİN YALAN OLDUĞUNA KİM KARAR VERECEK?
Asıl sorun yalan haber ya da asılsız haberin yalan haber olduğuna kimin nasıl ve
hangi yöntemle karar vereceğidir. Yargı kurumları devreden çıkarılarak oluşturulacak
kurumun işleyişi nasıl olacaktır? Siyasi iktidarın yalan haber dediği haber gerçekten yalan
haber sayılacak mıdır? Sosyal ağ işletmecilerine yapılan şikayet üzerine haberin yalan
olduğu gerekçesiyle 48 saat içinde sosyal medya ortamından silinmesinin ya da erişiminin engellenmesinin kriterleri ne olacaktır?
Basına yansıyan haberlere dayanılarak kaleme alınan bu açıklamanın temeli basın
ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez olduğudur. Kanun yapma faaliyetinin temeli de her
koşulda ifade özgürlüğünü korumak olmalıdır.
Sosyal medyayı zapturapt altına almanın toplumsal barışı sağlamayacağı hali hazırda
görülmektedir.
Sosyal medya da hız kazanan ayrımcılık ve nefret söylemlerinin, yabancı düşmanlığının ve yalan haberin önüne geçilmesi çalışmasının önemli ve gerekli olduğunu düşün27
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mekteyiz. Ancak korunan hukuki değerler ile yapılacak düzenlemelerin ifade özgürlüğünü
kısıtlayıcı düzenlemelere dönmemesi için önerilerimizi paylaşmak istiyoruz.
Ülkemizin Basın ve İfade Özgürlüğü konusundaki karnesi ve uygulaması ortadadır.
Mevcut durumda siyasi iktidarın hoşuna gitmeyen haber ve yorumlar karşılığında Sulh
Ceza Hakimliklerinden erişimin engellenmesi kararları alınmaktadır.

İNTERNET ERİŞİMİ BİR İNSAN HAKKIDIR
Bu ortamda gazetecilik yapmaya çalışan eleştirel medyaya Radyo Televizyon Üst
Kurulu aracılığıyla para cezaları verilmekte, bu alandaki özgürlükler daraltılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle internet erişimin bir insan hakkı olduğu ve dezenformasyon konusunda yapılacak düzenlemenin bir cezalandırma aracına dönüşmemesi için aşağıda
önerilerimizi sunmaktayız.

ÖNERİLERİMİZ
TASLAK TÜM KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI
1. Böylesine önemli bir konuda yapılacak düzenlemenin tüm kamuoyuyla paylaşılmaması ilk sorun olarak karşımızda durmaktadır. Düzenleme kanunlaşmadan önce taslak metin tüm kamuoyuyla paylaşılmalı ve tartışılmalıdır.

SOSYAL AĞ YERİNE İNTERNET PLATFORMLARI DENİLMELİ
2. 5651 sayılı Kanundaki sosyal ağ tanımı değiştirilmelidir. Alman Sosyal Medya
Yasası’nda olduğu gibi ‘kâr amacı gütmek hedefiyle kullanıcıların herhangi bir içeriği
diğer kullanıcılarla paylaşmasını veya bu içeriği herkese açık hale getirmesini sağlamak
için tasarlanmış internet platformları’ tanımının daha uygun olduğu düşüncesindeyiz.

TCK’DA YALAN HABERLE DÜZENLEME YAPILIP YAPILMAYACAĞI BELİRLENMELİDİR
3. Dezenformasyon kavramının nasıl tanımlanacağı, Türk Ceza Kanununda yalan
haberle ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı belirlenmelidir.

RESMİ KURUM KONUSUNDA KAMUOYU AYDINLATILMALIDIR
4. Resmi bir kurum ihdas edilip edilmeyeceği bunun bir sansür kurulu gibi işlemesinin önüne geçmek için hangi önlemlerin alınacağı konusunda kamuoyu acilen aydınlatılmalıdır. Fransa örneğinde olduğu gibi yalan haberlerle mücadele için Yüksek
Yayıncılık Kurulu’na verilen yetkinin Fransız Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği
de göz önüne alınmalıdır.

GAZETECİLİK FAALİYETİ KANUN KAPSAMI DIŞINDA TUTULMALIDIR
5- Gazetecilik ve editoryal içeriğe sahip sağlayıcılar Kanun kapsamının dışında tutulmalıdır.

YENİ DÜŞÜNCE SUÇLARI YARATILMAMALIDIR
6- Yapılacak düzenleme ile yeni düşünce suçları kategorisi yaratılmamalıdır.

SOSYAL AĞ İŞLETMECİLERİNİN YETKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR
7- Sosyal Ağ İşletmelerine (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram gibi) tanınan/ta-
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nınacak yetkiler ve sorumluluklar yeniden gözden geçirilmeli ve ifade özgürlüğünün
önündeki engellerden birinin Sosyal Ağ İşletmecileri olmasının önü açılmamalıdır.

İÇERİĞİ KİMİN SİLECEĞİ BELİRLENMELİDİR
8. Sosyal ağ işletmeleri yüksek para cezaları tehdidi altındadır. Tartışmalı olarak
kabul edilebilecek herhangi bir içerik karşısında, içeriğin silinmesi ya da engellenmesinin
hangi kriterlere göre, kimin tarafından yapacağı belirlenmelidir.

HABERLEŞME VE BİLGİLENME ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLANDIRILMAMALIDIR
9. Sosyal medyanın ülkemizdeki yaygınlığı hesaba katılırsa yapılacak değişikliklerin
toplumun haberleşme ve bilgilenme özgürlüğünü sınırlayıcı nitelikte olmamasına dikkat
edilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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TGC MESLEKTE İZ BIRAKANLAR TOPLANTILARI
TGC, Meslekte İz Bırakanlar toplantılarıyla yaşayan ve kaybettiğimiz gazeteci-yazarların
dünya görüşlerini, eserlerini üyeleriyle paylaşmayı sürdürüyor. Bugüne kadar toplantılara konu olan gazeteci ve yazarlar
1. Şakir Süter / Gazeteci-TGC Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinden
2. Niyazi Ahmet Banoğlu / Gazeteci- Tarihçi- Yazar
3. Semih Balcıoğlu / Karikatürist
4. Faruk Nafiz Çamlıbel / Şair-Yazar
5. Doğan Nadi / Gazeteci-Yazar
6. Burhan Arpad / Çevirmen-Yazar
7. Hrant Dink / Gazeteci
8. Uğur Mumcu / Gazeteci-Araştırmacı Yazar
9. Cevat Fehmi Başkut / Gazeteci-Tiyatro Yazarı- TGC Önceki Başkanlarından
10. Vasfiye Özkoçak /Gazeteci-TGC Önceki Başkan Yardımcılarından
11. İlhan Selçuk/Yazar/ Turhan Selçuk/Karikatürist
12. Oktay Akbal / Gazeteci- Öykü Yazarı
13. Necmi Tanyolaç / Gazeteci- Spor Yazarı- TGC Önceki Başkanlarından
14. Yılmaz Öztürk / Gazeteci
15. Sedat Simavi / Gazeteci- TGC Kurucu Başkanı
16. Ali Gevgilili / Gazeteci
17. Oktay Kurtböke / Gazeteci- TGC Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinden
18. Onur Belge / Gazeteci - TGC Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinden
19. Nail Güreli / Gazeteci – TGC Önceki Başkanlarından
20. Hasan Pulur/ Gazeteci-TGC Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinden
21. Elif Naci / Gazeteci-Ressam
22. Burhan Arpad / Çevirmen-Yazar
23. Ahmet Rasim- Osman Nihat Akın/ Kadıköylü Gazeteciler
24. Okay Gönensin/ Gazeteci
25. Haldun Taner/ Gazeteci-Yazar
26. Yaşar Kemal / Gazeteci- Yazar
(Düzenlenme tarihine göre sıralanmıştır)
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MESLEKTE İZ BIRAKANLAR 25

27 Mayıs 2019

TGC Haldun Taner’i andı
TGC üyesi, usta gazeteci, yazar, tiyatrocu Haldun Taner ölümünün 33. yılında doğduğu
semt olan Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde anıldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Meslekte İz Bırakanlar” etkinliklerinin 25.incisinde,
öykü, tiyatro ve kabare yazarı, öğretim üyesi ve gazeteci gibi birçok niteliği taşıyan Haldun Taner’i, Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde andı. Anma programında Taner’in eşi
Demet Taner de bulundu.
Haldun Taner, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından birisi,
Türkiye'de epik ve kabare tiyatro türünün öncüsüydü. Haldun Taner, 1915 yılında Çemberlitaş’ta doğmuştu. Yazarlığının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü
ve Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde edebiyat,
sanat tarihi ve tiyatro dersleri verdi. Milliyet Gazetesi’nde yazarlık yaparken 7 Mayıs
1986’da İstanbul’da hayatını yitirdi.

TURGAY OLCAYTO: PEK ÇOK ÖĞRENCİ YETİŞTİREREK TİYATROYA KATKIDA BULUNDU
Anma toplantısında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları
söyledi:
“Haldun Taner, Türk yazın dünyasına büyük katkıları olan önemli bir değerimizdi. Tiyatro konusunda uzmanlığı dışında edebiyatımızın usta bir öykücüsüydü. ‘Şişhaneye
Yağmur Yağıyordu’ öykü kitabıyla ve ‘Keşanlı Ali Destanı’ ile uluslararası alanda ün yaptı.
Haldun Taner iyi bir gazeteciydi. Tercüman ve Milliyet’te uzun yıllar sanat yazıları yayınlandı. Pek çok öğrenci yetiştirerek tiyatroya katkıda bulundu. Zeki Alasya, Metin Ak32
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pınar ve Ahmet Gülhan ile kurduğu Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu toplumun büyük beğenisini kazandı. Özetle çok yönlü bir sanat insanını ve TGC’nin bir üyesini anmış olmaktan ötürü mutluyuz.”

AHMET ÖZDEMİR: HALDUN TANER ÖYKÜCÜLÜĞÜMÜZÜN BİR KLASİĞİYDİ
TGC Genel Saymanı Gazeteci Yazar Ahmet Özdemir ise toplantıda bir sunum yaptı.
Özdemir, Haldun Taner’in sanatı ve eserleri ile ilgili bilgi verdi. Haldun Taner’in özellikle
öykücülüğümüzün bir klasiği olduğunu söyleyen Özdemir, “Bunu kişiliğinin, öykülerinin
insancıl özüne borçludur. Derinlik, incelik ve kurgu işçiliği kadar, gözlem ve ayrıntı çeşitliliği yönünden de zengindir Taner öyküsü ” dedi ve şöyle devam etti:
“Haldun Taner, hikâyelerinde insanın yaşayış biçimleri üzerinde durdu. Aksaklıkları
mizah unsurunu kullanarak anlattı. Eski ve yeni yaşayış arasında kalmış insanları ve sonradan görme zenginlerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini ikiyüzlülüklerini sergiledi. Haldun
Taner, mümkün olduğu sürece çekişmelerden uzak durdu. Ama inandığı ve eserlerinde
derin bir insanlık sevgisiyle iç içe yoğurduğunu gördüğümüz fikirlerinden asla ödün vermedi. Namuslu bir aydın tavrıyla bunun sorumluluğunu hep taşıdı. Ölümünün 33. yılında saygıyla rahmetle arıyoruz.”

DEMET TANER: HALDUN TANER TÜRK AYDINLANMASININ NEFERLERİNDEN BİRİYDİ
Haldun Taner’in eşi Demet Taner ise toplantıda duygularını şöyle dile getirdi:
“Haldun Taner her şeyden önce bir aydınlanmacıydı. Türk aydınlanmasının neferlerinden biriydi. Bizim aydınlanmaya her zaman ihtiyacımız var. Gençlere, yol göstericilere
ihtiyacımız var. Atatürk’le başlayan aydınlanma sürecinin devam etmesini, kesintiye
uğramamasını ve bu gençlerin aydınlanmacılar sayesinde batı uygarlığına eş değerlerle
yetişmesini can-ı gönülden diliyorum. Umarım ki öyle olur.”
Toplantıya çok sayıda gazeteci katıldı.
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25 Şubat 2020

TGC Yaşar Kemal’i andı
“Yaşar Kemal ulusun yüzakıydı”
Usta gazeteci-yazar Yaşar Kemal ölümünün beşinci yılında 25 Şubat 2020 Salı günü saat
14.00’de TGC Basın Müzesi’nde anıldı. Anma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
Türk Basınının usta kalemlerinden gazeteci-yazar Yaşar Kemal 25 Şubat 2020 Salı günü
saat 14.00’de TGC Basın Müzesi’nde anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı törene 100 gazeteci, yazar katıldı.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: YAŞAR KEMAL ULUSUMUZUN YÜZAKIYDI
Törenin açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto yaptı.
Başkan Olcayto konuşmasında şunları söyledi:
“Cemiyetin en vefalı üyelerinden biriydi. Gazetecilerin hakları için nerede bir eylem yapmaya kalksak önce Yaşar Kemal gelirdi. Onu hep yanımızda hissederdik. Baktığımız zaman
onu kaybedeli beş yıl olmuş dün gibi geliyor. Çok iyi bir muhabirdi. Çok iyi bir röportaj yazarıydı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ulusumuzun yüzakıydı. Onu sevgi ve saygıyla
anıyoruz”

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: YAŞAR KEMAL BU TOPRAKLARIN KIYMETLİSİDİR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuşmasına “Burada bulunmaktan onur duydum. Buradaki çok kıymetli konuklara, konuşmacılara, ev sahibimiz TGC’nin
Başkanı Turgay Olcayto ve Yönetim Kurulu üyelerine, Altan Öymen’e, İl Başkanımız Canan
Kaftancıoğlu’na teşekkür ediyorum” diyerek başladı. Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle
devam etti:
“Bu toprakların kıymetlisi Yaşar Kemal’i anacağımız bu toplantıda sizinle olmaktan çok
mutluyuz. Yaşar Kemal’in eşi Semiha Baban’a özür borcum var. Beylikdüzü’nde İstanbul’un
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en güzel kütüphanelerinden birini Yaşar Kemal adına açtık. Ama Semiha Baban’ı davet edememiştik. Zaman hızlı geçti. Biz bu özürü dilerken İBB Başkan adaylığı gündeme geldi. İBB
Başkanı olduk. Başbaşa gidip gezeceğiz. İBB Başkanı olarak sizi İstanbul’un en güzel kütüphanelerinden biri olan Yaşar Kemal Kütüphanesi’ne davet ediyoruz. Gençlerin nasıl coşkuyla
kitap okuyup çalıştığını, faydalandığını inşallah birlikte görürüz. Her gittiğimde mutlu oluyorum. Yaşar Kemal ismi manevi bir güç katıyor. Yaşar Kemal’i bir kez daha hissetmekten
mutluyum. Bu toprakların derinliklerindeki güzel duyguları çok güzel ifadelerle aktaran, yıllarca hissedilmesini sağlamış olan böyle bir değere, yazara sahip olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Güzel bir söyleşi olmasını diliyorum.”
26. Meslekte İz Bırakanlar Toplantısı’nda Yaşar Kemal Vakfı’nın Başkanı Semiha Baban,
Yaşar Kemal’in yaptığı röportajlardan örnekler verdi. Vakfın çalışmalarını bir sunumla anlattı.
Ayşe Semiha Baban şöyle konuştu:

AYŞE SEMİHA BABAN: YAŞAR KEMAL ‘YA DEMOKRASİ YA HİÇ, TÜRKİYE HİÇE LAYIK
DEĞİLDİR’ DEMİŞTİR
“Uzun yıllar başarılı röportajlar yapıyor. Yassıda duruşmalarını izliyor. Sonra mahkumiyetler geliyor. Birçok davada yargılanıyor. DGM’de ifade verirken Metin Göktepe’nin sesini
kaydettiği fotoğraflar var. Dünya Basın Birliği’nde açış konuşması yapmaya davet edilmişti.
Yürekten ifadeler içeren bir konuşma yapmıştı. ÇGD’ye gönderdiği mektupta şunları yazmıştı.
‘Basının kendisinden korkuyorlar. Gazetecilik yaratıcılıktır. Gazete okuyucusunu kendisi
yetiştirir. Gazeteler aynı kişileri yazar, bol bol ilanla çıkarsa milleti canından bezdirir. Politika
arenasına döner. Gazete okuyucunun nabzına göre şerbet vermez, kışkırtmaz. Basın zanaat
değil sanattır, yaratıcılıktır. Basın hiçbir çıkarın yanında olmamalıdır, kendi çıkarı olsa da.
Basın birçok kötülüğün duyulmasını sağlayarak savaşlar vermiş, birçok kahraman yetiştirmiştir. İnsan soyunu zulüm kadar hiçbir şey küçültmez. İnsan korkusunun üzerine giderse
korku azalır. Her şeyin beteri korkudur. Diyorum ki korkulmasın. İnsanoğlu umutsuzluktan
umut yaratandır. Ya demokrasi ya da hiç diyorum. Türkiye hiçe layık değildir’
35
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TURHAN GÜNAY: SON RÖPORTAJINI İŞÇİ ÇOCUKLARLA YAPMIŞTI
Moderatörlüğünü Turhan Günay’ın üstlendiği toplantıda Gazeteci-Yazar Fahri Aral, Sinema Yönetmeni-Yazar Arif Keskiner ve Gazeteci-Yazar Barış İnce konuşmacı olarak yer aldı.
Gazeteci-Yazar ve TGC Onur Kurulu üyesi Turhan Günay toplantıyı “Bugün burada bir yaratıcıyı Yaşar Kemal’i konuşuyoruz. Cumhuriyet’te son röportajı işçi çocuklarla yapmıştır”
diyerek açtı. İlk konuşmayı gazeteci-yazar Fahri Aral yaptı.

FAHRİ ARAL: YAŞAR KEMAL’İ ÖĞRENCİLİĞİMİZDE YÜRÜYÜŞE ÇAĞIRDIK GELDİ DESTEK VERDİ
Uzun yıllar Yaşar Kemal’le birlikte olan Gazeteci-Yazar Fahri Aral ise konuşmasında “Yaşar
Kemal ile orman vesilesiyle tanıştım. Bir yasanın iptali için yürüyüş yaptık. Öğrenci Cemiyeti
başkanıydım. Yürüyüşlere çağırdık. Yaşar Kemal geldi. Orada tanıştık. Gerçekten önemliydi
onun desteği. Yasa iptal edildi daha sonra. Yaşar Kemal’in en sevdiğim kitabı Ölmez Otu’dur.
Yanan Ormanlarda 50 Gün diye bir kitap yazdı. Orman İşletmeleri’nde Yaşar Kemal’in kitapları dağıtılmıştı. O kitabın diline bakılınca çevreciliğin onun fıtratında olduğunu anlıyoruz.”

BARIŞ İNCE: YAŞAR KEMAL’İN HAYATA KARŞI DURUŞUNDAN ÇOK ETKİLENDİM
Gazeteci-Yazar Barış İnce ise konuşmasında Yaşar Kemal’in yoksulun, mağdurun yanında
olmasının önemine işaret etti:
“Ben gazeteciliğe başladığımda örnek aldığım isimlerden biriydi. Ben sadece röportaj ustalığından değil, hayata karşı duruşundan , hayata karşı mücadelesinden çok etkilendim.
Halkın sorunları yeterince konuşulmuyor bugün. Halkın dertleri konuşulmaz oldu. Yoksulların, işçilerin, köylülerin edebiyatı ön plana çıkmıyor. Belli güç odaklarına yaslanma söz konusu. Yaşar Kemal bu tip gazeteciliğe ve yazarlığa karşıydı. Halkın sorunlarını çok iyi biliyordu.
Üslubuna çok iyi yansıtmıştır. Meselenin özünü özümsüyor, neyi ne kadar kullanacağını çok
iyi biliyor. İnce işçiliği olan bir yazardı. Herkes onu sevdiğini söyler. Ortak bir noktadır Yaşar
Kemal. Kutuplaşma içinde dahi Yaşar Kemal ortak noktamızdır.”

ARİF KESKİNER: EŞİMLE YAŞAR KEMAL SAYESİNDE EVLENDİK
Yazar-Yönetmen Arif Keskiner ise Yaşar Kemal ile çok uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığı
olduğunu belirterek “Eşimle parasızlıktan evlenemiyorduk. Bize 100 TL verdi. Kapalı Çarşı’dan
aldığımız iki yüzükle evlenebildik. Çok özel bir insandı. Onunla çok güzel anılarımız oldu. Onu
hiç unutmuyorum, hep hatırlıyorum” diye konuştu.

YAŞAR KEMAL KİMDİR?
(1926-2015) Adana'da doğdu. Mesleğe 1951 yılında İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi'nin
yurt haberler servisinde başladı. Röportajlarıyla geniş ilgi uyandırdı. "Dünya'nın En Büyük
Çiftliğinde Yedi Gün" başlıklı dizi röportajı ile Gazeteciler Cemiyetinin Başarı Armağanını kazandı. İlk hikaye kitabı Sarı Sıcak, 1952'de yayınlandı. 1955'de yayınlanan ve ertesi yıl Varlık
Roman Armağanını alan İnce Mehmet I ile geniş kitlelere ulaştı. Bu arada Cumhuriyet’te "Bu
Pazar" ve "Bu Çarşamba" başlıklı köşe yazıları yayımlanıyordu.
Dağın Öte Yüzü üçlemesinin ilki Orta Direk 1957'de, İkincisi Yer Demir Gök Bakır 19ö3'te
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yayınlandı. Aynı yıl Cumhuriyet’ten ayrıldı. Yön, Ant, Yeni Halkçı gazetelerinde köşe yazıları
yazdı. (1963- 1969) arasında Türkiye İşçi Partisi'nde etkin görevler üstlendi. Türkiye Yazarlar
Sendikasına ve Pen Yazarlar Derneğine kurucu başkan seçildi. 1998 yılında Bordeaux Kitap
Fuarı "Ecureuil" ödülüne değer görüldü. 2000 yılında Nobel Ödülüne bir kez daha aday gösterildi. Yaşar Kemal'in 29 dile çevrilen eserlerinin yanı sıra yurtiçi ve dışında çok sayıda ödül
ve armağanları var. Strasburg Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nce
Fahri Doktor ünvanı verilen Yaşar Kemal evli ve bir çocukluydu.
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2019 ÖDÜL TÖRENLERİ

3 Mayıs 2019

60. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto Dünya Basın Özgürlüğü gününde yapılan
törende gazetecilerin potansiyel suçlu, gazeteciliğin suç olmadığına dikkat çekti. Başkan Olcayto, 60 yıldır verilen ödüllerin hala güçlü bir gazetecilik damarı olduğunun da
göstergesi olduğunu söyledi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl 60’ıncısını düzenlediği Geleneksel Türkiye
Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni 3 Mayıs 2019 Cuma günü saat 19.00’da The Marmara
Oteli’nde yapıldı.
Sunuculuğunu TGC Onur Kurulu Üyesi Gökmen Karadağ’ın yaptığı tören, Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah, çalışma arkadaşları ile haber peşinde
koşarken ölen ve öldürülen tüm gazeteciler adına yapılan saygı duruşuyla başladı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:
”Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarımız bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Her
yıl olduğu gibi bu yılı da buruk karşıladık. Oysa bizim gönlümüzde yatan düşünceyi ifade
özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması, OHAL ile kalkan temel hak ve özgürlüklerin
yurttaşlara iade edilmesi, haberin serbestçe dolaşabilmesiydi. Ama gönlümüzde yatan
olmadı. İletişim ölçütlerine göre yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin bazı geri kalmış
ülkelerle birlikte 157. sırada olduğunu öğrenmiş olduk. TGC bir meslek örgütü olarak
bugün bu konuda elinden geleni yapıyor. Gazeteci potansiyel suçlu değildir Gazetecilik

39

09 ODUL TORENLERI 2019_Layout 1 4/12/22 5:07 PM Page 2

suç değildir. Bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz Türkiye’nin daha aydınlık mutlu
günler görmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu ödüller 60 yıldır veriliyor. Bu ödüllerle
tarihe de not düşüyoruz. Ödüller bu ülkede gazetecilik damarının hala var olduğunun
da bir göstergesi. Bugün burada toplanan arkadaşlarla birlikte bize onur verdiniz, güç
verdiniz. Biz de TGC olarak size layık olmaya özen göstereceğiz. Gazetecilik saygın ve
onur duyulan bir meslektir. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.”
Global Yatırım Holding ve Petrol Ofisi’nin sponsor olduğu törende daha sonra ödüllerin dağıtımına geçildi.

HABER SİYASAL ÖDÜLÜ
Fırat Alkaç-Eyüp Serbest Hürriyet Gazetesi’nde 23 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan
“Sır mercedes’i nasıl bulduk” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Genel
Saymanı Ahmet Özdemir verdi.

HABER EKONOMİ ÖDÜLÜ
Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi’nde 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan “Emsalsiz ihanet” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Hazal Ocak’a ödülünü Cumhuriyet
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’dan aldı.

HABER TOPLUM
Dinçer Gökçe Hürriyet Gazetesi’nde 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan “Türkiye’nin
utanç listesi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Dinçer Gökçe’ye ödülünü TGC
Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu verdi.

HABER EĞİTİM ÖDÜLÜ
Seyhan Avşar Cumhuriyet Gazetesi’nde 22 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Devlet
okulunda öğretmen borsası” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Seyhan Avşar’a
ödülünü TGC Önceki Onur Kurulu Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan
sundu.

HABER SAĞLIK ÖDÜLÜ
Mert İnan Milliyet Gazetesi’nde 7-8-9 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan “Halk
sağlığına asbest darbesi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Mert İnan’a ödülünü
TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş verdi.

HABER KÜLTÜR-SANAT-MAGAZİN ÖDÜLÜ
Aysel Alp Hürriyet Gazetesi’nde 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan
“Peri bacaları şaştı bu işe” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
Aysel Alp’e ödülünü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fügen
Toksü sundu.
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HABER SPOR ÖDÜLÜ
Atilla Türker Habertürk Gazetesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan “Karabükspor’u böyle bitirdiler” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Atilla Türker’e ödülünü
TGC Genel Kurul Divan Başkan Yardımcısı Kani Atmaca verdi.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ
Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi’nde 24 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “Gazeteciler
darbecilikle suçlanmasınlar diye” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Sedat Ergin’e
ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk verdi.

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
İlker Akgüngör Vatan Gazetesi’nde 15-20 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan “364
no’lu esir” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu. İlker Akgüngör’e ödülünü TGC
Yayın Komisyonu Üyesi Fahri Aral sundu.

RÖPORTAJ-SÖYLEŞİ ÖDÜLÜ
Ceren Çıplak Drillat-Süleyman Tosunoğlu Cumhuriyet Gazetesi’nde 8-9 Aralık 2018
tarihlerinde yayınlanan “Sarı yelekliler” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Ceren
Çıplak Drillat ve Süleyman Tosunoğlu yurt dışında olduklarından ödüllerini Ceren Çıplak
Drillat’ın kardeşi Ceyhun Çıplak, Süleyman Tosunoğlu’nun ödülünü ise Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Serkan Ozan aldı. Ödülü TGC Balotaj Kurulu üyesi Nuray Özger
verdi.

SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ
a) BİRİNCİ SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ
Sinan Alemdar Star Gazetesi’nde 6 Mart 2018 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla
ödüle değer bulundu. Sinan Alemdar katılamadığından ödülünü Star gazetesi tasarım
ekibinden Ozan Öz aldı. Ödülü Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç sundu.

b) İÇ SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ
Nevzat Akdere Posta Gazetesi’nde 20 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan 7.sayfasıyla
ödüle değer bulundu. Nevzat Akdere’ye ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Hakan
Güldağ verdi.

KARİKATÜR
Başvuranlar arasında bu dalda ödüle değer eser bulunamadı

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 30 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan “Cumhuriyet aşkı” konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Selahattin Sönmez’e ödülünü
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TGC Onur Kurulu Üyesi Nevin Akkaya verdi.

TV HABER ÖDÜLÜ
Damla Söken ve Ayhan Dursun 18 Ekim 2018 tarihinde Fox TV’de yayınlanan “İhalesiz et” başlıklı tv haberiyle ödüle değer bulundu. Damla Söken ile Ayhan Dursun’a
ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.

TV HABER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Serkan Tahmaz 30-31 Mart 2018 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “Türkiye’de
sürdürülebilir balıkçılık: deniz bitti” başlıklı haber dosyasıyla ödüle değer bulundu. Serkan
Tahmaz’a ödülünü TGC yönetim kurulu üyesi İhsan Yılmaz verdi.

TV HABER PROGRAM ÖDÜLÜ
Kenan Taş 6 ve 13 Ekim 2018 tarihlerinde CNNTürk’de yayınlanan “5N1K: Venezuela
özel dosyası” konulu haber programıyla ödüle değer bulundu. Kenan Taş’a ödülünü
TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ
Cem Fakir 10 Kasım 2018 tarihinde CNNTürk’de 32.gün programında yayınlanan
“10 Kasım 1938: Atatürk’ün son yolculuğu” adlı belgeseliyle ödüle değer bulundu. Cem
Fakir’e ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi-Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan sundu.

TV KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ
Bora Talat Oyacı ve Yağız Şenkal 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde NTV’de yayınlanan
“Ara Güler-Islık çalan adam” programıyla ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı verdi.

TV SPOR ÖDÜLÜ
Orhan Ayhan 3 Mayıs 2018 tarihinde TRT Spor TV’de yayınlanan “Musolini Kupası”
başlıklı programıyla ödüle değer bulundu. Orhan Ayhan’a ödülünü TGC Onursal Üyesi
Mücahit Atmanoğlu verdi.

TV KAMERA ÇALIŞMASI ÖDÜLÜ
Berkcan Tuğu 2 Ağustos 2018 tarihinde Fox TV’de yayınlanan “Omuz omuza” başlıklı görüntüleriyle ödüle değer bulundu. Berkcan Tuğu’ya ödülünü TGC Onur Kurulu
Üyesi Adnan Özyalçıner sundu.

RADYO HABER PROGRAM ÖDÜLÜ
Esin Yolçınar 15 Haziran 2018 tarihinde TRT Radyo 1’de yayınlanan “Karanlık meseleler” adlı programıyla ödüle değer bulundu. Esin Yolçınar ödülünü Türkiye Yayıncılar
Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ten aldı.
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İNTERNET HABER ÖDÜLÜ
İrem Köker 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde www.bbc.com.tr internet sitesinde yayınlanan “ABD diplomatik belgelerinde 12 Eylül” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
İrem Köker yurt dışında olduğundan yerine ödülü Selin Girit TGC Balotaj Kurulu Üyesi
Hilmi Hacaloğlu’ndan aldı.

İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜ
Selin Girit 20 Nisan 2018 tarihinde www.bbc.com.tr sitesinde yayınlanan “Türkiye’de deizm tartışması: muhafazakar gençlik dinden uzaklaşıyor mu?” “başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Selin Girit’e ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra
Kardeşoğlu verdi.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2018 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, 1982 yılından bu yana
ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkı ve bunu yaparken gösterdiği özenli çalışma nedeniyle Ruhi Sanyer’e verilmesini kararlaştırdı. Ruhi Sanyer yurt dışında olduğundan ödülü
yerine Yurt Gazetesi Ekonomi Yazarı Esin Gedik aldı. Ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto
sundu.

SPONSORLARA PLAKET VERİLMESİ
Törenin sponsorları Global Yatırım Holding’e ve Petrol Ofise şükran plaketleri sunuldu. Global Yatırım Holding adına Genel Sekreter ve Kurum Sözcüsü Gökhan Özer
plaketi TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’ten aldı. Petrol Ofisi’nin plaketi yöneticilere
iletildi.
Tören toplu fotoğraf çekimi ve ikramla son buldu.
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10 Haziran 2019

TGC'nin 73. Kuruluş Yıldönümü kutlandı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruluş yıldönümü töreninde 1938 ve 1939 doğumlu 49
üyeye anı plaketi verildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kuruluşu’nun 73. Yıldönümünü kutladı. 10 Haziran 1946
yılında kurulan ilk başkanı da Sedat Simavi olan Cemiyetin Kuruluş Yıldönümü 10 Haziran
2019 Pazartesi günü TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda usta gazetecilere anı plaketi
verilerek kutlandı. Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı Tören Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
TGC Başkanı Turgay Olcayto, anı plaketi töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Basının zor günlerden geçtiği bir dönemde mesleğe uzun yıllar emek veren ustalarımızla bir arada olmaktan mutluyuz. Arada böyle küçük mutluluklar, soluklanmalar bizlere
iyi gelecek diye umuyorum. TGC bugün 73. Yıl dönümünü kutlarken öncelikle kurucu üyemiz ve Başkanımız Sedat Simavi olmak üzere bugüne kadar Cemiyetin duruşunu belirleyen,
kurumsallaşması için emek veren, bütün başkanlarımıza, tüm yönetim kurulu üyelerine
şükranlarımız var. Onların bize teslim ettiği bayrağı, en iyi şekilde taşıma gayreti içindeyiz.
Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak için elimizden geldiğince mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Sizinle, desteğinizle ve genç meslektaşlarımızın bize verdiği güçle bunu da başaracağımıza inanıyoruz.”

Tören, anı plaketlerinin verilmesiyle devam etti.
Bu yıl plaket alan 1938 - 1939 doğumlu 49 kıdemli gazeteci arasında Abdurrahman
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Okan Çeliker, Ali Sirmen, Aydın Öztürk, Aydil Erol, Ayhan Dinç, Aykut Güven, Bekir Boran,
Belma Aksun, Bora Paran, Celal Altuntaş, Cumhur Bahadır (vefat 28.05.2019), Cumhur
Kılıççıoğlu, Doğan Pürsün, Doğan Atılgan, Ergüder Tırnova, Erol Aktı, Gündüz Serdengeçti,
Güner Sungurtekin, Güneri Cıvaoğlu, Gürbüz Azak, Hıncal Uluç, Hikmet Aksoy, İbrahim
Dinçer, İbrahim Geven, İhsan Nasır, İzzet Aygün, Mehmet Muhsin Kut, Mihail Vasiliadis,
Muammer Tuncer, Mustafa Özkan, Nezih Alkış, Okşan Atasoy, Orhan Atasoy, Orhan
Ayhan, Rahmi Turan, Sakarya Ulusoy, Seraceddin Zıddıoğlu, Solmaz Serdaroğlu, Taylan
Sorgun, Tevfik Yener, Togay Bayatlı, Ünal Sakman, Vedat Zeydanlı, Yalçın Kamacıoğlu,
Yalman Özgüner, Yaşar Özürküt, Yaşar Ayberk Temel, Yıldırım Türkarslan ve Yılmaz Dağdeviren yer aldı.
Törene katılan kıdemli üyelerden Ali Sirmen’e plaketini TGC Onur Kurulu önceki Başkanı, Aydil Erol'a TGC Önceki Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Atay, Belma Aksun’a TGC Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Cumhur Kılıççıoğlu’na TGC Yayın Komisyonu Üyesi Fahri Aral,
Ergüder Tırnova’ya TGC Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ayşegül Aydoğan Atakan, Erol Aktı’ya TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Yavuz, Gündüz Serdengeçti’ye TGC Onursal Üyesi
Prof. Dr. Turgay Atasü, Güner Sungurtekin’e TGC Balotaj Kurulu Üyesi Gülay Oktar, İhsan
Nasır’a Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Mehmet Muhsin Kut’a TGC Sosyal Dayanışma Vakfı Sekreteri Engin Köklüçınar, Mihail Vasiliadis’e TGC Genel Sekreter
Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Muammer Tuncer’e TGC Balotaj Kurulu Başkanı Hilmi Hacaloğlu, Mustafa Özkan’a TGC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Güldağ, Orhan Ayhan’a TGC
Onursal Üyesi Şenes Erzik, Okşan-Orhan Atasoy’a TGC Onur Kurulu Üyesi Gülseren Ergezer Güver, Seraceddin Zıddıoğlu’na Balotaj Kurulu Yedek Üyesi Ali Kılıç,
Yaşar Özürküt’e TGC Kıdemli Üyesi Mehmet Gündüz, Yıldırım Türkarslan’a TGC Onur
Kurulu Üyesi Nevin Akkaya verdi.
Tören usta gazetecilere plaket sunumunun ardından mesleki anılarının paylaşıldığı yemekle sonlandırıldı.
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4 Kasım 2019

TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen
“Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”ne değer bulunan 15 gazeteci 4 Kasım 2019 Pazartesi günü düzenlenen törende ödüllerini aldı.
Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki
başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın
Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. ana sponsorluğunda düzenlenen törenin destek sponsorluklarını Simit Sarayı, Erbak-Uludağ İçecek A.Ş. ve Dijital Basın üstlendi.
Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in üstlendiği tören 4 Kasım 2019
Pazartesi günü saat 16.00’da Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı. Tören TGC
Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı. TGC Başkanı Turgay Olcayto
konuşmasında şunları söyledi:
“Bu sabah Burhan Felek’in kabrini ziyaret ettik. Burhan Hocanın ödüllerini kazanan
arkadaşlarımızı ve Seçici Kurulu kutlamak isterim. Çok yönlü ve usta bir yazardı. Gerçekten hem ironisi olan hem de içi bilgi dolu yazılarıyla uzun süre genç gazetecilere rehberlik etti. Burhan Hoca spordan başlayarak gazeteciliğin tüm dallarıyla ilgilenmiş ve
başarı kazanmış bir isimdi. Olimpiyatlara Türkiye’nin katılmasında büyük emeği olan
Burhan Felek’in üvey evlat muamelesi gören amatör sporlara ve siyasete de büyük ilgisi
vardı. İletişim Fakültesinin kurulmasında da çok katkı sağladı. Orada yaptığı hocalıkla
pek çok öğrenci yetiştirdi. Çok zorlu dönemlerden geçirdi TGC’yi. Sıkıyönetimler döneminde başkanlık yaptı. Cemiyeti ayakta tuttu. Cemiyetin kurumsallaşmasında çok emek
verdi.”
46
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TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
“Burhan bey gazeteciliğe Donanma Mecmuası’nda foto muhabiri olarak ve Çanakkale’deki Türk şehitliklerinin fotoğraflarını çekerek başladı. Hem batı dünyasında, hem
Türkiye’de en uzun süre yazarlık yaptığı devlet ve meslek örgütlerinin kayıtlarıyla kanıtlanmış ender kişilerden biriydi. Burhan Felek ile birlikte dokuz yılı TGC Yönetim Kurulu’nda, altı yılı da Cumhuriyet Gazetesi’nde olmak üzere toplam 15 yıl çalışma onuruna
ermiş gazetecilerden biriyim. Burhan Bey yönetim kurulu toplantılarında her konuyu en
ince ayrıntısına kadar sorar, toplantı sonrasında da ‘Orhan çok soru soruyorum kusuruma
bakma ama yanlış yaparsam önümde düzeltecek zamanım yok’ derdi. Burhan beyin gazetecilerin çalışma koşullarına ve iş güvencelerine ilişkin somut katkıları da olmuştur.
Burhan Bey basın özgürlüğünü ‘Bir haber ya da bilginin kaynağından alındığı gibi yayınlanması’ olarak tanımlardı. Bu hem gazeteciye aldığı bilgiyi değiştirmeme, çarpıtmama
hem de siyasal iktidarlara haberin veya bilginin önünü kesecek yasalar yapmama yükümlülüğü getirmektedir. Bu açıdan da bakarsak ‘basın özgürlüğü var mı’ sorusuna ‘yok’
yanıtını vermek durumundayız.”
Açılış konuşmalarının ardından Altan Öymen, Orhan Erinç, Rahmi Turan, Turgay Olcayto, Niyazi Dalyancı, Esat Yılmaer, Arif Esen, Sibel Güneş ve Hilmi Hacaloğlu’nun yer
aldığı Seçici Kurulun belirlediği gazetecilere ödülleri verildi. Törende 70 yaşından gün
alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Ahmet Özdemir, Burçak Evren, Burhan Ayeri, Fikret Ercan, Filiz Ozankaya, Garbis Özatay, Güray Öz, Hasan Cemal, Nejat Seçen, Ragıp
Zarakolu, Reha Erus, Sedat Sertoğlu, Süleyman Coşgun, Şahin Tekgündüz ve Şakir Şad
ödülünü aldı. Törenin ardından TGC’ye yeni üye olan gazetecilerin rozet töreni yapıldı.

BURHAN FELEK KİMDİR?
Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe
Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'nde başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto
muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde
yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi
nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci
oldu. TGC başkanlığını 1949-1952 ve 1959-1982 yılları arasında 2 kez üstlendi.
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12 Aralık 2019

TGC 43. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi
Ödülleri sahiplerini buldu. Dokuz dalda 16 kişinin ödül aldığı törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto “Biz gazeteciliğin halkın sesi olduğuna inandık… Haberin özgür
kaldığı gazeteciliğin suç olmadığı, kamuoyunun haber kanallarının tıkanmadığı aydınlık
bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cezaevindeki meslektaşlarımızın özgür
kalması en büyük dileğimiz” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2019 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen
gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları 11 Aralık 2019 Çarşamba
günü Levent’teki Yapı Kredi Plaza D Blok’taki Konferans Salonu’nda saat 19.00’da düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Sponsorluğunu diken.com.tr.nin üstlendiği törenin
sunuculuğunu Gökmen Karadağ yaptı. Tören Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla,
haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazeteciler anısına yapılan saygı duruşuyla
başladı.

TURGAY OLCAYTO: BAĞIMSIZ-BAĞLANTISIZ GAZETECİLİK İLKESİYLE HER TÜRLÜ ZORLUĞA
KARŞIN ÇALIŞMALARIMIZDAN ASLA ÖDÜN VERMİYORUZ
Törenin açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
yaptı. Başkan Olcayto, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu başkanı Sedat Simavi’yi
66. ölüm yıldönümünde kendim ve yönetim kurulumuz adına saygı ile anıyorum. Onun
bize aşıladığı bağımsız, bağlantısız gazetecilik ilkesiyle her türlü zorluğa karşın meslek
çalışmalarımızdan asla ödün vermiyoruz. Sedat Simavi usta bir gazeteciydi, sanatçıydı.
Birbiri ardına pek çok karikatür dergisi çıkardı. Mücadeleci bir yapısı vardı. İmparatorlu48
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ğun son dönemlerinde bir yandan saraya ve sarayın işbirlikçilerine karşı dururken bir
yandan da Mustafa Kemal’in saflarında yeni Türkiye için çaba harcıyordu. Bir dönemin
en çok okunan gazetesi Hürriyet’i de böyle Cumhuriyetçi amaçlarla kurdu. Erken ölümü
Babıali için gerçek bir kayıp oldu” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KALEMİNE DAİMA EFENDİ KAL, UŞAK OLMAMAYA GAYRET ET! MECBUR KALIRSAN KIR
SAKIN SATMA”
“Son yıllarda ülkenin hemen bütün kurumlarında başlayan yozlaşma elbette gazeteciliği de sıkıntılı bir dar boğaza getirdi. Sedat Simavi genç meslektaşlarına gazeteciliğin
yorucu ama onurlu ve keyifli bir meslek olduğunu vurgularken şu önermede bulunmadan
da edememişti: ‘Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan
kır, sakın satma.’ Ne yazık ki yaşadığımız günler mesleğin dibe vurduğu günlerdir. Sedat
Simavi’ye kulak vermeyen gazeteciler kalemlerini çoktandır satmış bulunuyorlar. Halkın
haber alma, doğruları öğrenme ve bilgilenme hakkına sahip olmak şöyle dursun, bu hakları engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalan haberlerin, sansürün, oto sansürün havalarda uçuştuğu bir dönemden geçiyoruz.

“CEZAEVLERİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZIN SERBEST KALMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ”
Bütün bu kötü koşullara karşın hala yüreği gazetecilik heyecanıyla çarpan pek çok
genç meslektaşım özgür haberciliği yeniden yaşatmanın uğraşı içinde. Her mecrada haberin doğrusunu kamuoyuna iletme çabasındalar, onları saygı ile izliyorum. Sedat Simavi
Ödüllerini izlerken, ödüllere değer bulunan eserleri gördüğünüzde sizlerin de benim düşüncelerime katılacağınızı biliyorum. Gazetecilik, bilim ve sosyal dalları da kapsayan bu
geniş perspektifteki ödüller Sedat Simavi’nin renkli kişiliği ile örtüşmektedir. Biz gazeteciliğin halkın sesi olduğuna inanmış bir avuç insan, geleceğe olan umudumuzu hiç kaybetmedik. Haberin özgür kaldığı gazeteciliğin suç olmadığı, kamuoyunun haber
kanallarının tıkanmadığı aydınlık bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkacağız. Düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki
engellerin kaldırılması için, emek insanlarının hakları için, adalet için uğraş vereceğiz.
Geleceğe yönelik inancımı bir kez daha yinelemek isterim. Laik Cumhuriyetin, parlamenter demokrasinin bu topraklarda yeşermesi için atılacak her adımın ardında olacağız.

“UMUYORUZ Kİ TOPLUMDA ÖZLENEN BARIŞ VE KARDEŞLİK HAVASI GERİ GELİR”
Cezaevlerindeki meslektaşlarımızın, aydınların bir an önce serbest kalması, toplumda
iç barışın ve huzurun sağlanması en büyük dileğimizdir. Umuyoruz ki Mustafa Kemal’in
‘Yurtta barış, Cihanda Barış’ sözleri ülkeyi yönetenlerce de dikkate alınır ve toplumda
özlenen barış, kardeşlik havası geri gelir. Bu duygularla sözlerime son verirken 2019 Sedat
Simavi Ödülleri’ne değer görülen bütün yarışmacıları yürekten kutluyorum. Başarılarının
devamını diliyorum. Birbirine yakın çok değerli eserler arasında birinciyi seçme konusunda titiz çalışma gösteren bütün dalların seçici kurullarına teşekkürlerimi sunarım.”
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DOKUZ DALDA 16 ÖDÜL VERİLDİ
11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 43 yıldan
bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3500’den fazla kuruluş,
fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 329 kişi ve eser aday oldu. Sonuçta dokuz
dalda 16 ödül verildi.

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ CUMHURİYET’TEN TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU’NUN OLDU
Cumhuriyet Gazetesi’nde 12 Temmuz – 12 Eylül tarihleri arasında yayınlanan,
“Orman Yangınlarının Perde Arkası ve Türk Hava Kurumu Uçakları Neden Uçurulmadı”
konulu köşe yazıları nedeniyle Tuncay Mollaveisoğlu ödül aldı. Ödülünü Seçici Kurul
Başkanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu verdi.

GAZETECİLİK ÖVGÜ ÖDÜLÜ UĞUR ŞAHİN’İN
Birgün Gazetesi’nde 10 – 13 Eylül 2019 tarihlerinde yayınlanan “Emniyet’ten Skandal: Kürtaj Listesi İstendi.” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer görülen Uğur Şahin
ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu’ndan aldı.

RADYO ÖDÜLÜ YAŞAR ÖZÜRKÜT’ÜN
TRT Türkü Radyo’da 7 Ocak – 4 Mart – 25 Mart – 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde
yayınlanan ve 5 bölümden oluşan “Öyküleriyle Türküler” adlı radyo programı nedeniyle
ödüle değer görülen Yaşar Özürküt ödülü Belma Simavi’nin elinden aldı.

TELEVİZYON HABER ÖDÜLÜ FOX TV’NİN
Fox TV'de 5 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan “Okuyamayan Çocuklar” adlı haberleri
nedeniyle muhabir Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner ödül aldı. Yerebasmaz ve Güner’in ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş
verdi.

TELEVİZYON HABER ÖVGÜ ÖDÜLÜ HABER GLOBAL TV’YE VERİLDİ
Muhabir Damla Turgutlu Soybaş, Kameramanlar Bülent Akdeniz, Hakan Tarhan ve
Gökhan Köşetaş’tan oluşan ekibe Haber Global TV’de 9 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında
yayınlanan “Çocuklarımızı Zehirliyorlar” adlı dizi haberleri nedeniyle verilen ödülü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar sundu.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ F. NESLİHAN SEMERCİ’NİN
TRT Belgesel ve TRT Avaz Kanalı’nda 7 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan “Umudun
Toprağı” adlı belgeseli nedeniyle ödüle değer görülen F. Neslihan Semerci ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Saymanı ve İstanbul Gazetesi Yazarı Ahmet Özdemir'in
elinden aldı.
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TV BELGESEL ÖVGÜ ÖDÜLÜ NİHAL AĞIRBAŞ’IN
TRT Televizyonu TV 2 Kanalı’nda 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan “Troya Hazineleri- Asırlık Hasret” adlı belgeseli nedeniyle övgüye değer görülen Nihal Ağırbaş ödülünü
TRT İstanbul Haber Müdürü ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’den
aldı.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ CUMHURİYET GAZETESİ’NDEN ZAFER TEMOÇİN’İN
Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan “İğneli Fırça” köşesinde çizdiği “Güncel Siyasi”
karikatürleri nedeniyle ödüle değer görülen Zafer Temoçin ödülünü Seçici Kurul Başkanı
Nuray Çiftçi’den aldı.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ HİDAYET SAYIN’IN
“Toplu Oyunlar 9: Kim Koparıyor Bu Gülleri – Gül Biçme Zamanı – Gül Kıyımı” adlı
kitabı nedeniyle ödüle değer görülen Hidayet Sayın’a ödülünü Seçici Kurul Başkanı
Doğan Hızlan sundu.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL ÖZCAN’IN
“Atatürk’ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi” adlı eseri nedeniyle ödüle değer
bulunan Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan’a ödülünü Fox TV Genel Yayın Yönetmeni ve TGC
Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk verdi.

SOSYAL BİLİMLER ÖVGÜ ÖDÜLÜ EVİN İLYASOĞLU’NUN
“Ben Leyla Gencer-La Diva Turca” adlı eseri nedeniyle övgüye değer görülen Evin İlyasoğlu ödülünü TGC Ankara Temsilcisi Taylan Erten’den aldı.

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ PROF. DR. HAKAN ÜREY’İNİN
Fen Bilimleri dalında “Artırılmış Gerçeklik İçin 3 Boyutlu Holografik Gözlük” adlı
eseri nedeniyle ödüle değer görülen Prof. Dr. Hakan Ürey ödülünü Seçici Kurul Başkanı
Prof. Dr. Yücel Yılmaz’dan aldı.

FEN BİLİMLERİ ÖVGÜ ÖDÜLÜ PROF. DR. EKREM AYDINER’İN
“Kaotik Evren Teorisi” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer görülen Prof. Dr. Ekrem
Aydıner ödülünü Fen Bilimleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Önder Pekcan’dan aldı.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ PROF. DR. TURGAY DALKARA BAŞKANLIĞI’NDAKİ
BİLİM EKİBİNİN OLDU
Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Prof. Dr. Umut Kalyoncu, Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Doç. Dr. Ayşe İlksen Çolpak Işıkay, Doç. Dr. Banu Balcı Peynircioğlu, Dr. Sevda Lüle, Dr. Selen Peker Ve Dr. Nilgün
Tekin Bubenheim’dan oluşan ve “Behçet Hasta Serumları Bakterilerde Bulunan HSP-65
ile Ortak Epitoplara Sahip Nörofilaman Medium’a Karşı İmmünoreaktivite Gösterir”
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başlıklı çalışmaları nedeniyle ödüle değer görülen ekibe ödülünü Seçici Kurul Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Gül verdi.

SPOR ÖDÜLÜ İREM YAMAN’A VERİLDİ
“Dünya Tekvando” ve “57 Kiloda G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonu” olması
nedeniyle ödüle değer görülen İrem Yaman’a ödülünü Seçici Kurul Başkanı Şenes Erzik
verdi.

SÜMEYYE BOYACI SPOR ÖVGÜ ÖDÜLÜ’NE DEĞER BULUNDU
Seçici Kurul Sümeyye Boyacı’yı, “Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası (50 Metre
Sırt Üstünde) İkincisi” olması nedeniyle övgüye değer buldu. Sümeyye Boyacı törene
katılamadığından ödülü yerine Uğurcan Özer Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç’den aldı.
Gazeteci, bilim ve ekonomi dünyasından 400 konuğun katıldığı tören toplu fotoğraf
çekimi ve ikramla son buldu.
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2020 ÖDÜL TÖRENLERİ

5 Mart 2020

30. TGC-ADV Genç İletişimciler Yarışmasını kazananlar
ödüllerini aldı
30. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini törende aldı. Bu yıldan itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı’nın (ADV) ortak girişimiyle düzenlenmeye devam
eden Genç İletişimciler Yarışması’nın ödül töreni, Hilton İstanbul Bosphorus’ta yapıldı.
30’uncu kez düzenlenen yarışmaya, 36 üniversitenin iletişim fakültelerinden Yazılı,
Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında 486 öğrencinin 537 projeyle katıldı. Seçici Kurullar 21 üniversiteden 59 öğrencinin toplam 43 projesini ödüle değer buldu. Törende gençler, heyecanları ve projeleriyle gurur tablosu oluşturdu.
Bu yıl 30. kez düzenlenen yarışmaya bugüne kadar 20 bine yakın öğrenci 15 binden
fazla projeyle başvurdu. Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal,
Şirin Ediger ise daha önce bu yarışmada ödül alan ve bugün medyada önemli pozisyonlara gelmiş ve başarılı haberlere imza atmış isimlerin bazıları.

“GENÇ İLETİŞİMCİLER GELENEKSEL VE YENİ MEDYA ARASINDA KÖPRÜ KURACAK”
Ödül töreninde bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Açılış konuşmasında “Genç İletişimciler Yarışmasını bu yıldan itibaren gazetecilik sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile beraber
düzenliyoruz. İletişim sektörüne gönül vermiş gençlerimizin yoluna, artık Cemiyet ile
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birlikte ışık tutacak olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.
Sözlerine “Medya endüstrisi teknolojik dönüşümün farkında, geleneksel medya dijital medyayla bir arada yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Medyanın dikkate alması gereken temel bir konu var; değerli içerik oluşturmak. Değerli içerik aynı zamanda kalite,
sorumluluk, güvenirlik gibi kavramları da içinde barındırıyor.” Diyerek devam eden
Dogan Yalçındağ Genç iletişimcilerin geleneksel ve yeni medya arasında köprü kurulmasında büyük rol oynayacağını vurgulayarak, gençlere, “Başarının temel sırrı, sevdiğiniz
bir işte çalışmak ve işinizi tutkulu bir şekilde yapmaktır. Ne mutlu size ki severek yapacağınız bir meslek seçmişsiniz… Şimdi sıra, bu meslekte başarılı olarak, adınızı Türk
medya tarihine yazdırmakta… Başarıyı istemeli ve vazgeçmemelisiniz. Kendinize inanın
ve güvenin. Çünkü biz size inanıyor ve güveniyoruz” diye seslendi.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: “DÜRÜST YAPILDIĞINDA GAZETECİLİK ÇOK ONURLU BİR
MESLEKTİR”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise 30. Genç İletişimciler Yarışması’na katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek genç gazeteci adaylarına
seslendi:
“Medyanın genel anlamda içinde bulunduğu durumun farkındasınız. Çok iyi günler
geçirmiyoruz. Gazeteci olarak da asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü zaman zaman
dile getirdiğimiz eski dönemlere bakınca pek çok darbe, sıkıntı geçirdi bu ülke. Ama gazetecilik hepsinden yüz akıyla çıkmayı başardı. Yine öyle olacağını düşünüyorum. Genç
gazeteci adayı arkadaşlarıma sorgulayan, irdeleyen bir dil edinmelerini diliyorum, çok
okumalarını tavsiye ediyorum. Türkiye ne çekiyorsa cehaletten çekiyor. Bugün laik Cumhuriyeti’n özlemini çekiyoruz, demokrasinin özlemini çekiyoruz. Gazeteciler olarak duruşumuzdan hiç ödün vermiyoruz. Sizin de bu onurlu mesleği seçtiğinizde size ‘Bu
zamanda gazetecilik yapılır mı?’ diyecekler. Dürüst yapıldığında, evrensel gazetecilik ilkelerine uygun yapıldığı zaman çok onurlu bir meslektir gazetecilik. İçine girdiğiniz zaman
göreceksiniz. Ödül kazanan tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum.”

GENÇ İLETİŞİMCİLERİN MUTLULUK VE HEYECAN DOLU GÜNÜ
İletişim Fakültesi Lisans öğrencilerinin 2018 – 2019 ders yılında yaptıkları çalışmalarla katıldıkları yarışmanın ödül törenine; Aydın Doğan Vakfı’nın Kurucusu ve Onursal
Başkanı Aydın Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Aydın
Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, TGC Başkan Yardımcısı ve Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, TGC
Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Sayman Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu üyeleri CNN İstihbarat Şefi Göksel Göksu, TRT İstanbul Haber Müdürü
İhsan Yılmaz, Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş ve Birgün Gazetesi
Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, NetD
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Müzik Genel Müdürü Feride Başbuğ, Hürriyet Gazetesi Yazarları Sedat Ergin, Ertuğrul
Özkök, TGC Denetim Kurulu Üyesi Engin Başcı, TGC Balotaj Kurulu üyeleri Haşmet
Yavuz, Serkan Ocak, kıdemli üyeler Faruk Bildirici, Garbis Özatay, Uğur Gürtunca, Mehmet Gündüz, Kenan Akın, Engin Köklüçınar, Naci Karaman, Murat Erdin, Olay Tan, Handan Barlas ve Baturhan Koçak’ın yanı sıra rektörler, dekanlar, gazeteciler, öğretim
görevlileri ve finale kalan öğrenciler katıldı.
Sunuculuğunu Şule Zeybek’in yaptığı 30. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan
Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni’nde öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Yarışma
kategorilerinde birincilik ödülü sahibi olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği ile 1.000 TL
para ödülünün yanı sıra 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki; ikincilik ödülü sahibi
olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği ile 300 TL değerinde para ödülü ve 150 TL Hepsiburada hediye çeki; üçüncülük derecesine sahip öğrenciler de Ödül Heykelciği ile 200
TL para ödülü ve 100 TL Hepsiburada hediye çekinin sahibi oldular. ‘Güçlü Kızlar, Güçlü
Yarınlar’ Ödülüne değer bulunan katılımcılar ise Ödül Heykelciğinin yanı sıra 1.000 TL’lik
para ödülü ve 500 TL Hepsiburada hediye çeki almaya hak kazandı.
Ayrıca Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Grubunun iş birliği ile yarışmanın birincilerinden
seçilecek toplam 5 öğrenci, yaz ayı içinde NetD, Slow Türk, Hürriyet Emlak, Doğan Kitap
ve Doğan Burda’da 1 aylık staj yapma imkanına sahip olacak.
Törenin sonunda ödül kazanan üniversitelerin iletişim fakültelerinin dekanlarına ADV
Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş
anı plaketi verdi. Tören toplu fotoğraf çekimi ve ikramla son buldu.

30. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASINDA
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER VE PROJELERİ
YAZILI DAL
Haber-Haber Araştırma kategorisindeki birincilik ödülü Aydın Doğan Vakfı’nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından verilirken, kategoride ikinci ve üçüncü
olarak dereceye giren öğrenciler ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili
Sema Doğan’ın elinden aldı.

Haber ve Haber Araştırma
BİRİNCİLİK: Çukurova Üniversitesi Sudet Karagöz Alper, Venhar Hanım ve
SMA hastaları
İKİNCİLİK: Çukurova Üniversitesi Asım Çetin Karaisalı Tarım Emekçileri
ÜÇÜNCÜLÜK: İstanbul Aydın Üniversitesi Sebahat Çağla Kara Kakava
Şenliği -Oynamaya Geldik Oynamaya

Röportaj
Yazılı dalın “Röportaj” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini TGC Onur Kurulu
Başkanı Altan Öymen ve TGC Başkan Yardımcısı ve Fox TV Genel Yayın Yönetmeni
Doğan Şentürk verdi.
BİRİNCİLİK: İstanbul Arel Üniversitesi Burak Toprak Göçmen Cenneti
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İKİNCİLİK: Çukurova Üniversitesi Çağdaş Ak Silinen bir geçmişin üstüne yeni
bir yaşam
ÜÇÜNCÜLÜK: Yeditepe Üniversitesi Umut Barış Güntav Günde en az beş-altı
ölü yıkıyorlar

Mizanpaj
Yazılı dalın “Mizanpaj” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Aydın Doğan
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ verdi.
BİRİNCİLİK: Çukurova Üniversitesi Çiğdem Akdoğan Anlatı
İKİNCİLİK: İstanbul Üniversitesi Beste Budan Fotoğraf(t)a Sonsuz bir Ara
ÜÇÜNCÜLÜK: Gümüşhane Üniversitesi Gizem Temir Öğrencilerin Bilgi Deposu

Fotoğraf
Yazılı dalın “Fotoğraf” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir verdi.
BİRİNCİLİK: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tınıstan Temircan Uulu 'Lenin
ile bayram namazı'
İKİNCİLİK: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Guliza Urustambek kızı
'apokaliptik'
ÜÇÜNCÜLÜK: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Açelya Kaynar Sonsuz

Spor
Yazılı dalın “Spor” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Hürriyet Gazetesi
Yazarı Ertuğrul Özkök verdi.
BİRİNCİLİK: Gümüşhane Üniversitesi Batuhan Atalar Gümüşhane'nin sporcu
fabrikası
İKİNCİLİK: Erciyes Üniversitesi Tuğçe Özdemir Hem Futbolu Hem Sanatı ile
Dünyaca Ünlü; Asamoah Gyan
ÜÇÜNCÜLÜK: Çukurova Üniversitesi Mehmet Şahutoğlu Cem Dizdar'la spora
manşet attık futbol bizi anlatıyor

GÖRSEL DAL
30. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması ikinci
ana dalı olan görsel dalın televizyon haberi ödüllerini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş
verdi.

Televizyon Haberi
BİRİNCİLİK: Marmara Üniversitesi, Buse Erel, Çağın Yeni Hastalığı "NOMOFOBİ"
İKİNCİLİK: Fırat Üniversitesi, Mücahit Demir, Samanlıktan Okul
İKİNCİLİK: Fırat Üniversitesi, Zenün Yeşil, Samanlıktan Okul
İKİNCİLİK: Fırat Üniversitesi, Müslüm Demirtaş, Samanlıktan Okul
ÜÇÜNCÜLÜK: İstanbul Üniversitesi, Simge Erten, Kadına Saygı Minibüsü

Belgesel
Görsel dal belgesel kategorisi ödülleri TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı
tarafından verildi.
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BİRİNCİLİK: Gümüşhane Üniversitesi, Abdurrahman Demir, Pembe Kimlik
BİRİNCİLİK: Gümüşhane Üniversitesi, Tolunay Tekmek, Pembe Kimlik
BİRİNCİLİK: Gümüşhane Üniversitesi, Kader Kızılateş, Pembe Kimlik
İKİNCİLİK: Bahçeşehir Üniversitesi, Cedaynur Avcı, Güvercinler Gideli
İKİNCİLİK: Bahçeşehir Üniversitesi, Zelal Çelik, Güvercinler Gideli
İKİNCİLİK: Bahçeşehir Üniversitesi, Meltem Beşiktaş, Güvercinler Gideli
İKİNCİLİK: Bahçeşehir Üniversitesi, Yasmin Nayal, Güvercinler Gideli
ÜÇÜNCÜLÜK: Mersin Üniversitesi, Ahmet Petek, Barê Mı Gıran O (Yüküm Ağır)

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü:
Bu yıl da Genç İletişimciler Yarışması’nda “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” belgesel
ödülünü kazanana TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı verdi.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Aydana Topçubaeva, Ayana

Kısa Film
“Kısa Film” kategorisindeki ödülleri Program Yapımcısı Aslı Öymen verdi.
BİRİNCİLİK: Erciyes Üniversitesi, Nuran Püsküllü, İkame
İKİNCİLİK: İstanbul Şehir Üniversitesi, Ramazan Kılıç, Depo İşçileri
ÜÇÜNCÜLÜK: Erciyes Üniversitesi, Osman Çakır, Rötar

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü:
“Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” kısa film ödülünü kazanana yine Program Yapımcısı
Aslı Öymen verdi.
Ege Üniversitesi, Ekrem Özgenç, Çizgilerin Dışında

İŞİTSEL DAL
Yarışmanın diğer ana dalı olan işitsel dalda Radyo Haber Spikerliği ödüllerini kazanan
öğrencilere Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök tarafından verildi.

Radyo Haber Spikerliği
BİRİNCİLİK: Çukurova Üniversitesi, Çağrıbey Çakır, Radyo Atina
İKİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Sercan Eryiğit, Yerel Seçim Rehberi
ÜÇÜNCÜLÜK: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Nazmiye Aksaya Dünya Turu
ÜÇÜNCÜLÜK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Şahin Tarlabölen Dünya Turu

Radyo Programcılığı
İşitsel dal Radyo Programcılığı kategorisi ödülleri TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve CNN
Türk İstihbarat Müdürü Göksel Göksu tarafından verildi.
BİRİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Emre Ocak, Aksanlı Melodiler
İKİNCİLİK: Erciyes Üniversitesi, Asker Aker, Mevsim ve Enes' in Maceraları
İKİNCİLİK: Erciyes Üniversitesi, Şeyma Nur Erbay, Mevsim ve Enes' in Maceraları
ÜÇÜNCÜLÜK: Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Ferdi Akdoğan- Gezgin Çerçici

İNTERNET YAYINCILIĞI
İnternet yayıncılığı dalındaki İnternet Sitesi kategorisinde yarışan genç iletişimcilere
ödülleri diken.com.tr kurucusu Harun Simavi tarafından verildi.
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İnternet Sitesi
BİRİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Şahin Bingöl, Evrene Yolculuk
BİRİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Osman Ünal, Evrene Yolculuk
BİRİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Osman Berat Açık, Evrene Yolculuk
İKİNCİLİK: Üsküdar Üniversitesi, Sema Kahriman, Veriyle
ÜÇÜNCÜLÜK: Anadolu Üniversitesi, Onur Kenar, Portfolyo Gezegeni(m)

Blog
Blog kategorisinde yarışan öğrencilere ödülleri TGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyet
Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş ve TRT İstanbul Haber Müdürü İhsan Yılmaz tarafından verildi.
BİRİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Musa Emir Şen, Siyahlı Yönetmen
BİRİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Recep Demirci, Siyahlı Yönetmen
İKİNCİLİK: Üsküdar Üniversitesi, Nilay Tuğçe Bostancı, Hayata Dair Hikayem
ÜÇÜNCÜLÜK: Anadolu Üniversitesi, Onur Kenar, Anime Stüdyo

Sosyal Medya Projesi
Sosyal medya projesi dalında kazananlara ödülleri TGC Genel Sekreter Yardımcısı,
Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi,
Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu tarafından verildi.
BİRİNCİLİK: Erciyes Üniversitesi, Yasin Özkan, Dijital Türk
İKİNCİLİK: Selçuk Üniversitesi, Mustafa Mete Karakuş, YouTube Haber TV
ÜÇÜNCÜLÜK: Üsküdar Üniversitesi, Meliha Balaman, Üsküdar'da Hediye Var
ÜÇÜNCÜLÜK: Üsküdar Üniversitesi, Muhammet Şahan Şengül, Üsküdar'da
Hediye Var
ÜÇÜNCÜLÜK: Üsküdar Üniversitesi, Elif Sena Demiroğlu, Üsküdar'da Hediye Var
ÜÇÜNCÜLÜK: Üsküdar Üniversitesi, Lütfiye Öztunç, Üsküdar'da Hediye Var

İnternet Medya Sitesi
İnternet Yayıncılığı dalında İnternet Medya Sitesi kategorisi ödülleri NetD Müzik
Genel Müdürü Feride Başbuğ tarafından verildi.
BİRİNCİLİK: Üsküdar Üniversitesi, Ece Özipek, Güneşe Dokunan Kadınlar
BİRİNCİLİK: Üsküdar Üniversitesi, Nuriye Serenay Özkan, Güneşe Dokunan Kadınlar
BİRİNCİLİK: Üsküdar Üniversitesi, Büşra Kaplan, Güneşe Dokunan Kadınlar
İKİNCİLİK: Akdeniz Üniversitesi, Abdulkadir Onur Köseoğlu, Uni FM - Şehrin Radyosu
ÜÇÜNCÜLÜK: Ödüle değer çalışma bulunamadı.
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24 Temmuz 2020

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
Basın Özgürlüğü Ödülleri Töreni bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Basın Müzesi’nde sembolik olarak yapıldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto Basın Özgürlüğü Ödülü’ne
değer görülen Fatih Polat’a ödülünü Müze’de verdi. İşsiz gazeteciler adına verilen ödül
ise Basın Müzesi’nde sergilenecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü
Ödülleri sahiplerini buldu. 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü kapsamında
Basın Müzesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen tören sembolik olarak
yapıldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Basın Müzesi’nde yaptığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
“24 Temmuz’lar TGC için çok ayrı bir önem taşıyor. 24 Temmuz 1908’de ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde ilk kez gazeteciler sansür memurlarını gazetelerine sokmadılar.
O gün gazeteler yine ilk kez sansürsüz yayınlandı. Bu çok önemliydi kendiliğinden yapılan
bir eylemdi. 1908’den önce 2. Abdülhamit’in yoğun baskısı altında, 4-5 gazete vardı. 2.
Meşrutiyet’ten sonra bir basın patlaması oldu. Basın patlaması Orhan Koloğlu’nun deyimidir. Çok sayıda dergi ve gazete çıktı. Dışarıya kapalı olan Türkiye dışarıyla bağlantı
kurma şansı yakaladı. Yurt dışından gazete ve dergiler gelmeye başladı.

1909 YILINDA HASAN FEHMİ GALATA KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE VURULDU
Bir yıl yaşanan bu sevindirici süreç, 1909’da gazeteci Hasan Fehmi’nin İttihat Terakki’yi eleştiren yazısı nedeniyle Galata Köprüsü üzerinde vurulmasıyla son buldu. Gazetecilerin çilesi yeniden başladı. O dönemden bu yana eleştirel gazetecilik devlet ya
da güç odakları tarafından cezalandırılmaya başlandı.
24 Temmuz’ların basın bayramı olarak kutlanmaya başlanması ise TGC Yönetim Kurulu’na 1948 yılında Refik Halit Karay’ın yaptığı öneriyle başlıyor. TGC Yönetim Kurulu
öneriyi kabul ediyor. 24 Temmuz ilk kez Basın Bayramı olarak 1948 yılında kutlanmaya
başlıyor. Aradan geçen yıllarda ise durum çok farklılaştı.

“TGC OLARAK 12 MART 1971’DEN BU YANA 24 TEMMUZ’U BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADEE GÜNÜ OLARAK ANIYORUZ”
12 Mart 1971’deki muhtıradan sonra gazeteciler üzerindeki baskılar ağırlaştı. Gazeteciler hapse atılıyor. TGC Yönetim Kurulu bu olaylar üzerine bu günün Basın Özgürlüğü
İçin Mücadele Günü olarak kutlanmasını karar altına alıyor. O tarihten bu yana 24 Temmuzları Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olarak anıyoruz. 1989 yılında TGC bir ödül
koymuş. Basın Özgürlüğü mücadelesi veren gazeteciler için kişisel ve kurum olmak üzere
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iki alanda ödül koyuyor. Bu ödüller verilirken Seçici Kurul gazetecilerin en az bir yıllık
performansını dikkate aldı. Nasıl mücadele etmiş? Arkadaşlarıyla nasıl dayanışma içinde
olmuş. Bu yıl da Fatih Polat’ın kendi adına yaptığı çalışmaları, çalıştığı gazetede verdiği
mücadeleyi dikkate aldı. Arkadaşlarına verdiği desteği dikkate alarak ödüle değer görüldü. Kurum bazındaki ödül ise sayısı 11 bini aşan işsiz gazeteci adına verildi. Bu ödül
de Basın Müzesi’nde sergilenecek.”

FATİH POLAT: BU ÖDÜL BANA SORUMLULUK YÜKLÜYOR
Kişi dalında Basın Özgürlüğü Ödülü’nü TGC Başkanı Turgay Olcayto’dan alan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat bir konuşma yaptı. Polat, konuşmasına ödül için TGC ve Seçici Kurul’a teşekkür ederek başladı:
“Jüride çok kıymetli gazeteciler var, hepsine çok teşekkür ediyorum. Gazetedeki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı adliyelerde bu kadar fazla
zaman geçirme şansım olmazdı. Diğer taraftan ödül alan işsiz meslektaşlarımı işsizliğin
son bulması dileğiyle kutlamak istiyorum. Bu ödül bana sorumluluk yüklüyor artık
evinde oturamazsın diyen bir sorumluluk bu.
Bu ödülü alırken şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye’de basın üzerindeki baskılar,
köklü bir tarihe sahip. Biz de 2016 yılında haber nöbeti diye bir çalışma yapmıştık. Güneydoğu’da gazeteciler üzerinde ağır bir baskı söz konusuydu. Biz İstanbul ağırlıklı 68
kişiden oluşan bir gazeteci grubuyla Diyarbakır ve çevresindeki illere gittik. Sekiz hafta
süreyle gazeteciler görev yaptılar. Ödülü katılan meslektaşlarım adına alıyorum, ardından baskılar yoğunlaştı, gazetelere baskınlar yapıldı, yöneticiler tutuklandı. Cumhuriyet
Gazetesi’ne dönük operasyonlar yapıldı. Farklı farklı gazeteciler üzerinde baskılar arttı.
Ben Gazeteciyim İnisiyatifi adına da alıyorum bu ödülü.”

İŞSİZ GAZETECİLER ADINA VERİLEN ÖDÜL BASIN MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, işsiz gazeteciler adına hazırlanan plaketi TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’e verdi. Ödülü Basın Müzesi’nde sergileyeceklerini belirten Genel Sekreter Sibel Güneş şöyle devam etti:
“Virüs salgını nedeniyle Basın Müzesi’nde sembolik bir tören yapabiliyoruz. Son 10
yılda 11 bin 157 gazeteci iktidar baskısıyla işsiz bırakıldı. TGC Basın Özgürlüğü Seçici Kurulu ise işsiz gazetecilerin uğradığı hak ihlalini belgelemek amacıyla bu ödülü vererek tarihe not düştü. Ödülün sergileneceği TGC’nin 1988 yılında hizmete açtığı Basın Müzesi,
basın özgürlüğünün de sembol binalarından biri. II. Abdülhamit döneminde sansür binası
olarak kullanılmış. Bu anlamlı Müzede sergileyeceğimiz ödülle işsiz meslektaşlarımızla
dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.”

İŞSİZ GAZETECİLER NE DEDİ?
Gazeteci yazar Ümit Aslanbay ve Sibel Köklü ise işsiz gazetecilere verilen ödülle ilgili
bir değerlendirme yaptı.
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ÜMİT ASLANBAY: ŞİMDİ YAŞANAN GAZETECİ SOYKIRIMIDIR
“Bugün yaşananlar işsizlikten öte soykırımdır, gazeteci soykırımıdır. Yetişmiş gazeteciler yerlerinden edilmiş, yerlerine memurlar tayin edilmiştir. Bağımsız gazeteciliği yürütmek çok zorlaşmıştır. Kendi başlarına, kendi imkanlarıyla medyalarını kuran, bulduğu
her internet sitesine yazan meslektaşlarımı taktirle karşılıyorum Gazetesiz, ekransız gazeteci olmaz, onlar yoktan var ediyorlar. Yazmayı, okumayı, haber almayı sürdürenler,
kuşkusuz yeniden büyüyüp gelişen gazeteciliğin güçlenmiş çekirdekleri olacaklar.”

SİBEL KÖKLÜ: GAZETECİLERİN KUTLAYACAĞ I BİR BAYRAM YOK
“24 Temmuz eskiden bayram olarak kutlanırdı. Artık gazetecilerin kutlayacağı bir
bayram yok. Gazeteciler işsizlikle karşı karşıya. Evlerine ekmek götüremeyecek durumdalar. Mecra bulup gazetecilik yapacak meslektaşlarımız ise ağır baskı altında. Yaptığınız
bir haber nedeniyle her an gözaltına alınmanız, tutuklanmanız, ağır para cezası almanız
mümkün. Dolayısıyla gazeteciler için artık kutlanacak bir bayramdan söz edemiyoruz.”

ÖDÜLLER NASIL VERİLDİ?
Basın Özgürlüğü Ödülü Büyük Seçici Kurulu, 10 Temmuz 2020 Cuma günü Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.
Basın Özgürlüğü Ödülleri Büyük Seçici Kurulu'nda bu yıl; Adnan Özyalçıner Türkiye
Yazarlar Sendikası Genel Başkanı, Altan ÖymenTGC Kıdemli Üyelerinden- yazar, Gökhan
Durmuş TGS Genel Başkanı, Kenan Kocatürk Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı, Nazan
Moroğlu İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı, Prof.Dr.Nurçay Türkoğlu Arel Üniversitesi
İletişim Profesörü-Öğretim Üyesi, Semra Kardeşoğlu Birgün Gazetesi-TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Sibel Güneş TGC Genel Sekreteri, Tuğrul Eryılmaz Bu Ödülü daha önce kazananları temsilen, Turgay Olcayto TGC Başkanı ve Zeynep Oral PEN Türkiye Merkezi
Başkanı yer aldı.
Büyük Seçici Kurul Başkanlığı’na TGC Başkanı Turgay Olcayto, yazmanlığına TGC
Genel Sekreteri Sibel Güneş seçildi.

KİŞİ DALINDA FATİH POLAT ÖDÜL’E DEĞER BULUNDU
2020 Basın Özgürlüğü Ödülü Kişi dalında gazeteci-yazar Fatih Polat’a verildi. Fatih
Polat “Türkiye’de gazetecilere dayatılan zor koşullara rağmen mesleğin evrensel kurallarından ödün vermeden halkın haber alma hakkına sahip çıkarak, demokrasi ve özgürlüğe ulaşılması için verdiği mücadelesinden” ötürü ödüle değer görüldü.

KURUM DALINDA ÖDÜL İŞSİZ GAZETECİLERİN
2020 Basın Özgürlüğü Ödülü Kurum dalında “Türkiye’de halkın haber alma hakkının
engellenmesi ve toplumsal belleği zedelemek için egemenler eliyle gazetecilik mesleğinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızla dayanışma amacıyla” işsiz gazetecilerin ödüllendirilmelerine karar verildi.
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27 Ekim 2020

61. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne değer görülen 31 gazeteci davetliler olmadan, farklı saatlerde ödüllerini alarak konuşmalarını yaptı. Aldıkları ödülleri, işsiz, yargılanan ve tutuklu
meslektaşlarına, çevre için mücadele edenlere, şiddete uğrayan kadınlara adayan gazeteciler
halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkı için mesleklerini yapmayı sürdüreceklerine dikkat çektiler.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl 61.’sini düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 26 Ekim 2020 Pazartesi günü TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
şunları söyledi:

TURGAY OLCAYTO: YASAKLAMALARA RAĞMEN ÇOK GÜZEL HABERLER ÇIKARAN
ARKADAŞLARIMIZ OLDU
”Uzun yaşamım gereği gerçekten gazetecilerin başına gelen hemen her türlü felaketi görmüş sanıyordum kendimi. Ama pandemi hesapta yoktu. Pandemi döneminde gazeteciliğin
çilekeş bir meslek olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz, görüyoruz. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni özellikle, meslektaşlarımız haberin
yokluğunda, haberin gizlendiği ortamda, habercilik yapma refleksi gösterdikleri için çok önemsiyorum. Bu defa da yasaklamalara, haber
gizlemelerine rağmen çok güzel haberler çıkaran
arkadaşlarımız oldu. Yürekten kutluyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki gazeteciliği devam ettiriyorsunuz, kaleminizi
satmadan gazeteciliğe katkı vermeye çalışıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim.”
Töreninin sunumu yapan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş bağımsız ve bağlantısız gazetecilik anlayışı ile görev yapan Cemiyetin işsiz, yargılanan, tutuklu tüm gazetecilerin yanında
olmayı sürdüreceğini söyledi. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin bu yıl salgın nedeniyle
davetliler olmadan farklı saatlerde gerekli önlemler alınarak düzenlendiğine dikkat çekti. Açılış
konuşmasının ardından Dijital Basın’ın medya takip sponsorluğunda yapılan törende ödüllerin
dağıtımına geçildi.

ÖDÜL ALAN GAZETECİLER NELER SÖYLEDİ?
HABER-SİYASAL ÖDÜLÜ
ALİCAN ULUDAĞ: UZUN SÜREDİR ÜLKEDE HUKUK YETMEZLİĞİ YAŞANIYOR
Alican Uludağ Cumhuriyet Gazetesi’nde 21 Eylül-25 Ekim-28 Aralık 2019 tarihlerinde yayınlanan “Yargıda Yeni Güç Odakları” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Alican Uludağ
İstanbul dışında olduğundan toplantıya video ile katıldı. Alican Uludağ şunları söyledi:
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“TGC’den böyle bir ödül almak benim için onur verici. Dünyaya gelecek oğluma adıyorum.
Uzun süredir ülkede hukuk yetmezliği yaşanıyor. Yargı muhabiri olarak hem buna yakından
tanıklık yaptım. Bana açılan davalarla bunun ne demek olduğunu gördüm. Yargıda yaşanan
güç savaşları adalette çürümeye neden oldu. Bu açıdan dilerim ki önümüzdeki yıllarda adalet
sağlanmış olur. Güneşli günlerde buluşmayı diliyorum.”

HABER-SİYASAL ÖVGÜYE DEĞER
DENİZ AYAS: TÜRKİYE GAZETECİ HAPİSHANESİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA
Seçici Kurul Deniz Ayas’ın 6 Aralık 2019 tarihinde Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan “Tuvalet
Önünde Selam Nöbeti” başlıklı haberini övgüye değer gördü. Ödülünü TGC Genel Sekreteri
Sibel Güneş verdi. Deniz Ayas, ödülü aldıktan sonra şöyle konuştu:
“Ben öncelikle bu zor koşullarda Türkiye Gazetecileri Cemiyeti’ni ayakta tutan Sayın Başkanımıza ve fedakarca çalışan Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Kısa bir süre birlikte
çalıştığım Merhum Bekir Coşkun’a ve tüm merhum gazetecilere selamlarımı iletiyorum. Türkiye gazeteciler hapishanesine dönüşmüş durumda. Cezaevindeki tüm meslektaşlarımızı selamlıyorum. Ben de bu dönemde işsiz kaldım. İşsiz gazetecileri selamlıyorum. Bu arada inşallah
Yargıtay’dan dönecek, gazetecilik yaptıkları için yargılanan ve tırnak içinde terörist ilan edilen
Emin Çölaşan’a, Necati Doğru’ya Metin Yılmaz’a, Yücel Arı’ya, Mustafa Çetin’e selamlarımı
iletiyorum. Yaşasın gazetecilik.”

HABER-EKONOMİ ÖDÜLÜ
HAZAL OCAK: ÖDÜLÜMÜ KARADENİZ’İN ASİ ÇOCUKLARI ADINA ALIYORUM
Ekonomi: Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi’nde 16 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan
“Yüzsüzlüğün Bu Kadarı-Rüşvet Sözleşmede” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülünü
TGC Genel Sekreter Yardımcısı-Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ sundu.
Hazal Ocak ödülü alırken duygularını şöyle dile getirdi:
“Beni bu ödüle layık gören jüriye çok teşekkürler. Başka bir belgeli haber nedeniyle yarın
yargıç karşısına çıkacağım. Biliyorsunuz gazetecilik yapmak çok zor. Büyük bir aşkla devam
ediyoruz. Bu gazeteciliği yapmamız için arkamızda duran gazetem Cumhuriyet’e, bize destek
olan önümüzü açan, Genel Yayın Yönetmenizi Aykut Küçükkaya’ya ve Murat Hantaş’a çok
teşekkürler. Haberim Karadeniz’in eşsiz yaylalarını ranta açan ihaleye imza atan Rize İl Özel
İdaresi personeliyle ilgiliydi. Bu personeller yaylaları ranta çevirmek için yurt içi ve yurt dışı
gezilerini bu ihaleyle garanti altına almışlardı. Ödülümü ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen doğası, yaşam alanları için çabalayan Karadeniz’in asi çocukları adına alıyorum.”

HABER-TOPLUM ÖDÜLÜ
HÜSEYİN ŞİMŞEK: ÖDÜLÜ GERÇEKLERİ YAZABİLDİĞİM GAZETEME ARMAĞAN EDİYORUM
Haber Toplum: Hüseyin Şimşek Birgün Gazetesi’nde 31 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan
“Ailesi Sendikalı Memur Olamaz” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü. Hüseyin Şimşek Törene gelemediğinden sunum için video gönderdi. Ödülü iletmek üzere TGC Yönetim Kurulu
Üyesi-Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu Kanar’a verildi. Hüseyin Şimşek
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video mesajında şöyle konuştu:
“Törende bulunamadığım için çok üzgünüm. En önemli gazetecilik ödülü. Bu ödülü alabildiğim için son derece mutluyum, seçici kurula teşekkür ediyorum. Çok zor koşullardan,
büyük baskı ortamından geçerken aldığım ödülü gerçekleri sayfalarına yazabildiğim gazetem
Birgün’e armağan ediyorum.”

HABER-EĞİTİM ÖDÜLÜ
ZEHRA ÖZDİLEK: ÖDÜLÜ TUTUKLU GAZETECİLER ADINA ALIYORUM.
Eğitim: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 6 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan
“Kendini Atayan Adam” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülünü TGC Başarı Ödülleri
Basın Seçici Kurulu Başkanı Ayşe Özek Karasu sundu.
Zehra Özdilek ödülü aldıktan sonra şunları söyledi:
“Bu benim TGC’den aldığım ikinci ödül. Jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Tutuklu meslektaşlarım adına bu ödülü alıyorum.”

HABER-SAĞLIK ÖDÜLÜ
GÜL KİREKLO: ÖDÜLÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE BABAM ADINA ALIYORUM
Sağlık: Gül Kireklo Sabah Gazetesi’nde 29 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “İki Baba
Bir Mucize Bir Dram” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü. Ödülünü TGC Genel Saymanı
Ahmet Özdemir verdi. Gül Kireklo konuşmasında “Gazetem adına bu ödülü almaktan onur
duydum. Haber büyük bir dram içeriyordu. Bu yıl dünya ve ülkemiz büyük sınav veriyor. Görünmeyen bir virüs nedeniyle sarılmayı unuttuk. Bize birçok şey öğretti. Eve hapsolduk. Hastanelerde çalışan kahramanlarımız var. Ödülümü kahraman sağlık çalışanları ve sağlık sorunları
olan babam adına alıyorum” dedi.

HABER-KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ
ÖZNUR OĞRAŞ ÇOLAK-AYÇA HAN: USTALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Öznur Oğraş Çolak- Ayça Han Cumhuriyet Gazetesi’nde 28 Mart 2019 tarihinde yayınlanan “Oy Uğruna Ortaoyunu” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödüllerini TGC Başarı
Ödülleri Basın Seçici Kurulu Başkanı ve Habertürk İnternet Sitesi yazarı Ayşe Özek Karasu
sundu.
Törende konuşan Ayça Han, “Meslek hayatımın başında bir gazeteciyim. TGC’den böyle
bir ödül alabilmek benim için çok büyük bir onur. Bunu yapmamı sağladıkları için, doğru gazeteciliği öğrettikleri için okulum ve ailem Cumhuriyet’ e teşekkür ediyorum” dedi. Öznur
Oğraş Çolak ise “Ustalarıma, Celal Üstel’e, gazeteme, aileme, eşime ve şans meleğim dediğim
kızıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ
MURAT AĞIREL: KAMUNUN HABER ALMA HAKKININ PEŞİNDE KOŞUYORUZ
Murat Ağırel Yeniçağ Gazetesi’nde 7 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan “Belediyeyi Yağmalamışlar” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu. Ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto
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verdi. Murat Ağırel ödülü alırken şunları söyledi:
“Bu ödül çok anlamlı. Cezaevinde ödül aldığımı öğrendim. Bunun anlamını size kelimelerle
ifade edemem. Karanlığa boğmaya çalıştıkları tek kişilik hücremde bu ödülün anlamı sonsuz
ışık anlamına geliyordu. Avukatım bu haberi verdiğinde o karanlığa boğmaya çalıştıkları tek
kişilik hücremde sonsuz güneş ışığına maruz kalmış gibi oldum. Çok büyük gurur duydum.
Meslektaşlarımızla birlikte doğru haberin peşinde, kamunun haber alma hakkının peşinde koşuyoruz. Ben bu haberi Sincan Cezaevi’nde yatan gazeteci Müyesser Yıldız’a ithaf etmek istiyorum.”

ARAŞTIRMA HABERİ ÖDÜLÜ
LEYLA KILIÇ: GAZETECİLİĞİN SUÇ OLMADIĞI GELECEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Araştırma: Leyla Kılıç Cumhuriyet Gazetesi’nde 18-19-20 ve 25 Kasım 2019 tarihlerinde
yayınlanan “Bebeğe Zulüm” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer görüldü. Ödülünü TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen sundu.
Leyla Kılıç ödülü alırken “Mesleğimin ilk yıllarında bu ödüle layık görüldüğüm için TGC ve
jüriye teşekkür ediyorum. Gazetecilik faaliyetlerinin daha bağımsız ve özgür olduğu bir gelecek
diliyorum. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi örnek aldığımız gazetecilerin izinde gidip
gerçekleri duyurmaya devam edeceğiz. Gazeteciliğin suç olmadığı gelecek için çalışmaya
devam edeceğiz” dedi.

RÖPORTAJ-SÖYLEŞİ ÖDÜLÜ
FEVZİ KIZILKOYUN: ÖDÜLLER MESLEĞİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN HEYECAN VERİYOR
Röportaj- Söyleşi: Fevzi Kızılkoyun Hürriyet Gazetesi’nde 7 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan “Vebalı Gibi Görmeyin Ekmek Derdindeyiz” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.
Ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş
verdi. Fevzi Kızılkoyun “Bu Cemiyetten aldığım ikinci ödül. Aldığım her ödül beni çok sevindiriyor. En çok sevindiğim Cemiyetten aldığım ödüller. Bu mesleğin devam ettirmek için heyecan
veriyor. Herkese teşekkürler” diye konuştu.

BİRİNCİ SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ
İBRAHİM ERSOY DİYAR: GAZETECİ KAMU ADINA GÜNLÜK TUTAR
Sayfa Düzeni:
a)-Birinci Sayfa Düzeni: İbrahim Ersoy Diyar Milliyet Gazetesi’nde 25 Kasım 2019 tarihinde
yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer görüldü. Ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Milliyet
Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş verdi. İbrahim Ersoy Diyar konuşmasında gazetecinin kamu adına günlük tutan kişi olduğuna işaret etti ve ekledi:
“Gazeteci gün boyunca genellikle karamsar gündemlerle, başlıklarla boğuşur. Ancak gün
sonunda ekip arkadaşlarını gördüğü zaman bu bulutlar ufak ufak dağılır. Sayın Jüriye TGC Yönetim Kurul’una ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onları da yürekten kutluyorum.”

İÇ SAYFA DÜZENİ ÖDÜLÜ
b- İç Sayfa Düzeni: Vildan Sönmez Milliyet Gazetesi’nde 31 Aralık 2019 tarihinde yayın65
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lanan iç sayfasıyla ödüle değer bulundu. Vildan Sönmez toplantıya katılamadığın için ödülünü
İbrahim Ersoy Diyar aldı. Vildan Sönmez gönderdiği video mesajıyla duygularını paylaştı:
“Törene katılamadığım için çok üzgünüm. Milliyet Gazetesi’yle 38 yıl önce Cağaloğlu’nda
tanıştım. Birçok medya kuruluşuna gittim, döndüm, tekrar yuvamdayım. Bu ödülün anlamı
çok büyük. 2019 yılının ağır yükünü taşıyordu ödül alan sayfamız. Bu sayfaya emeği geçen
ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ödül törenlerinde pandemisiz günlerde buluşmak dileğiyle.

İÇ SAYFA DÜZENİ ÖVGÜYE DEĞER
UMUT KARAAHMETOĞLU: GENÇ ARKADAŞLARIMI CEMİYETE ÜYE OLMAYA DAVET
EDİYORUM
Seçici Kurul bu dalda ayrıca Umut Karaahmetoğlu’nun Posta Gazetesi’nde 10 Kasım 2019
tarihinde yayınlanan iç sayfasını övgüye değer gördü. Ödülünü TGC Denetim Kurulu Başkanı
Arif Esen verdi. Umut Karaahmetoğlu ödülü alırken Cemiyetin üyesi olduğu için gurur duyduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:
“Genç arkadaşlarımızı da Cemiyete de üye olmaya davet ediyorum. Gazeteme Genel
Yayın Yönetmenime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tamamının Mustafa Kemal
Atatürk olduğu bir sayfadan ödül almak da ayrıca mutluluk verici “

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
BÜLENT KILIÇ: GAZETECİLER ÇOK CİDDİ SORUNLAR YAŞIYOR
Bülent Kılıç Fransız Haber Ajansı (AFP) için çektiği Hasankeyf fotoğrafı ile ödüle değer görüldü. Bülent Kılıç yurtdışında olduğundan toplantıya katılamadı. Bülent Kılıç gönderdiği video
mesajında şu görüşleri paylaştı:
“TGC’ye teşekkür ediyorum. Yurt dışındayım bu nedenle çektiğim video ile törene katılabiliyorum. Bu yarışmaya normalde katılmamıştım. Bir arkadaş fotoğrafımı çalarak yarışmaya
katılmıştı. Daha sonra bu fotoğrafın çalıntı olduğu tespit edildi, itirazımı yaptım. Cemiyetten
arkadaşlar da yılın fotoğrafı seçilen bu fotoğrafın benim olduğumu belirlediler. Ödülü bana
verdiler. Fotoğraf Hasankeyf’de çekilen bir fotoğraftı. Bir sürü gazeteci arkadaşım çok ciddi
sorunlar yaşıyor. Alandaki sorunlar bir yana, yaptıkları haberlerden dolayı gazetecilerin içerde
olması, bizi endişelendiren sorunlar. Bizler de elimizden geldiği kadar, geleceğe dair, aydınlığa
dair, ilerlemeye dair, yeteneklerimizle bu mücadeleye devam ediyoruz.”

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ
ÇİĞDEM YILMAZ: ÖDÜLÜ ÖLDÜRÜLEN VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLAR ADINA ALIYORUM
Kadın Haberi Ödülü’ne Çiğdem Yılmaz 25 Kasım 2019 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan "Bu Adamlardan Uzak Durun" haberi ile değer görüldü. Ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş sundu. Çiğdem Yılmaz
gazetecilik ve kadın haberciliği adına öğreneceği çok şey olduğunu belirterek “Hayatını kaybeden, katledilen ve şiddete uğrayan kadınlar adına alıyorum” dedi.

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ
Serpil Yılmaz 5 Aralık 2019 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan "Eşitlik Yoksa Ölüm
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Var, Anlayın Artık" başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer görüldü. Serpil Yılmaz toplantıya katılamadığından ödülünü Çiğdem Yılmaz aldı.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
ALAATTİN AKTAŞ: NEZİH DEMİRKENT’İ ŞÜKRANLA ANIYORUM
2019 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün sahibi Dünya Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş oldu.
Aktaş toplantıya katılamadı. Aktaş’ın ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreter Yardımcısı-Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’a verdi. Aktaş gönderdiği video mesajında şu görüşleri paylaştı:
“20 yıldır Dünya Gazetesi’ndeyim. Beni Dünya Gazetesi’ne kabul eden, yazı yazma olanağı
veren rahmetli Nezih Demirkent’i şükranla anıyorum. Bu ödülün apayrı bir yeri olacak. Benden
başka ödül almış gazeteci meslektaşlarımı da tebrik ediyorum.”

TV HABER ÖDÜLÜ
NAZLI YEREBASMAZ: SORMAYA SORGULAMAYA DEVAM EDECEĞİM
TV Haber Dalında Nazlı Yerebasmaz-Soner Dabağ 2 Aralık 2019 tarihinde FOX TV’de yayınlanan “İki Termik Arasında Yaşam” başlıklı TV haberiyle ödüle değer görüldü. Ödüllerini
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.
Nazlı Yerebasmaz ödülü alırken “Pandemi nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Bizim haberimiz de nefesle ilgiliydi. İki termik santral arasında kalmış, yok olmaya yüz
tutmuş beldenin öyküsüydü. Kahramanmaraş’ta. Tüm Türkiye’de HES’ler, termikler devam
ediyor. Ülkemin havası, suyu, toprağı için elimden geleni yapmaya, ödülden de aldığım motivasyonla sormaya, sorgulamaya devam edeceğim” dedi.

SONER DABAĞ: TGC ÇÖLDE VAHA GİBİ
Soner Dabağ ise yaptığı konuşmada “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çölde vaha gibi gibi,
yaşanılan sıkıntılı günlerde şu mesleği yapmaya çalışan insanlar olarak nefes almamızı sağlıyor”
diye konuştu.

TV HABER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
YAĞIZ ŞENKAL: ÖDÜL ALDIĞIMIZ PROGRAMLA İKİ ÇOCUĞA KORUYUCU AİLE BULUNDU
Ali Kara-Yağız Şenkal NTV’de 9 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Farklı Bir Konu: Koruyucu
Aileler programı ödüle değer görüldü. Ödüllerini TGC Başkan Vekili- Dünya Gazetesi Genel
Koordinatörü Vahap Munyar verdi. Ödülü alırken konuşan Yağız Şenkal, koruyucu ailelerin çok
özel insanlar olduğuna dikkat çekerek, “Bu program sayesinde iki çocuğa koruyucu aile bulundu. Bu bizi çok mutlu etti” dedi.

ALİ KARA: ÖDÜL İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
Ali Kara ise “Holdingte çalışan bir arkadaşım bana kariyer hedefimi sormuştu. ‘Gazetecilikte kariyer olmadığını, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden bir ödül alırsan unvanın olur’ demiştim. Bu unvanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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TV HABER PROGRAM ÖDÜLÜ
ÖZNÜR KARSLI ÇETİNER: YÖNETİCİLERİMİZE VE EKİP ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR
EDİYORUZ
TV Haber Program Dalında Öznur Karslı Çetiner-Burcu Ayyıldız Habertürk TV’de 21 Aralık
2019 tarihinde yayınlanan “Hayatın İçinden” haber programı ile ödüle değer bulundu. Ödülleri
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı verdi.
Ödül alan programda Burcu Ayyıldız ile birlikte iki kadın ve iki çocuğun hayatını işlediklerini
belirten Öznur Karslı Çetiner “Bu program ilk yılında ödül aldı. Muhabir kadrosunun hazırladığı
bir program. Yöneticilerimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye ekledi. Törene
katılamayan Burcu Ayyıldız’ın ödülünü de Öznur Karslı Çetiner aldı.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ
EBRU ÇAKIRKAYA: ÖDÜLÜ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN ETNİK TOPLULUKLAR
ADINA ALIYORUM
TV Belgesel Dalında Ebru Çakırkaya’nın TRT Belgesel Kanalı’nda 7 Haziran 2019 tarihinde
yayınlanan Son Kabileler belgeseli ödüle değer görüldü. Çakırkaya’nın ödülünü TGC Yönetim
Kurulu Üyesi-CNN Türk İstihbarat Şefi Göksel Göksu verdi. Ebru Çakırkaya ödülü aldıktan
sonra duygularını şöyle dile getirdi:
“Çok mutluyum, gururluyum. Ödülü ekip arkadaşlarımız adına alıyorum. TGC ve seçici
kurula sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Farklı kültürler, topluluklar, etnik kimlikler dünyamızın zenginlikleri. Ancak bu zenginlikleri giderek yitiriyoruz. Tek tipleşiyoruz. Bu çok anlamlı
ödülü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan, var olmaya mücadelesi veren etnik topluluklar
ve diller adına alıyorum.”

TV KÜLTÜR SANAT PROGRAMI ÖDÜLÜ
DİLEK İLHAN: ÖDÜLÜ KAYBETTİĞİM BABAM ADINA ALIYORUM
TV Kültür Sanat Dalında Dilek İlhan’ın Line TV’de 25 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan
“Bıçak İzi” programı, ödüle değer görüldü. İstanbul dışında olduğu için toplantıya video mesajıyla ile katılan Dilek İlhan şunları söyledi:
“25 yıldır emek veriyorum. Bıçak İzi programına emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Yolları açık olsun. Umarım dünya bu kabustan uyanır. Eski sağlıklı mutlu günlerine
döner. Ödülü kaybettiğim babam adına alıyorum.”
Bu yıl TV spor dalında ve TV kamera çalışması dalında ödüle değer eser bulunamadı.

RADYO HABER PROGRAM ÖDÜLÜ
ERSİN ANTEP: İNSANLAR BİRBİRİ İLE MÜZİKLE İÇİÇEYDİ
Ersin Antep’in NTV Radyo’da 14 Aralık 2019 tarihinde’ yayınlanan “Çok Sesli Göç Hikayeleri ve Şarkıları” adlı programı ödüle değer bulundu. Antep’in ödülünü NTV Radyo adına kıdemli editör-spiker Aynur Altunkaş’a TGC Yönetim Kurulu Üyesi- Birgün Gazetesi Yayın
Danışmanı Semra Kardeşoğlu Kanar sundu. Ersin Antep gönderdiği video mesajında şöyle ko-
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nuştu:
“İnsanlar eskiden birbiriyle, müzikle iç içeydi, haber müzikle verilirdi, müzik haber olurdu,
göç müzikle kodlanırdı. Hepimizde müzik yeteneği var. Yatkınlık derecemiz farklı. Yatkınlık
derecelerimizi artıran bir koro mutlaka yakınımızda var. Bizi bekliyor.”

İNTERNET HABER ÖDÜLÜ
BAŞAK ÇUBUKÇU: İNTERNET DALINDA ÖDÜL ALMAK AYRI BİR ANLAM İFADE EDİYOR
29 Nisan 2019 tarihinde DW Türkçe’de yayınlanan Başak Çubukçu ve Özgür Arslan’ın
“Engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller” başlıklı haberi ödüle değer görüldü. Başak Çubukçu İstanbul dışında olduğundan ödülünü Özgür Arslan TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş’tan aldı. Başak Çubukçu gönderdiği video
mesajında “Mesleğimin 26. yılında bu ödülü almak inanılmaz keyifliydi. Cemiyetten aldığım
ikinci ödül bu. İnternet dalında ödül almak ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu bir dönüşüm ve değişimi ifade ediyor. Son iki yıldır serbest gazeteci olarak görev yapıyorum” dedi.

ÖZGÜR ARSLAN: BU ÖDÜLÜ KÖKLÜ BİR MESLEK ÖRGÜTÜNDEN ALMAK MEMNUNİYET
VERİCİ
1996 yılında mesleğe başladığını belirten Özgür Arslan, “Bu zamana kadar ödülüm yok
diye hayıflanırdım. Bu ödülü çok köklü bir meslek örgütünden almak da ayrıca memnuniyet
verici” diye konuştu.

İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜ
TUNCA ÖĞRETEN: YAPTIĞIMIZ MESLEĞİN EN KEYİFLİ TARAFI BİRİLERİNİN HAYATINI
DOKUNMAK
29 Kasım 2019 tarihinde DW Türkçe’de yayınlanan Tunca Öğreten’ in “Mesut’un Omuzundaki Yük” başlıklı röportaj ödüle değer bulundu. Ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş
verdi. Tunca Öğreten ödül alırken yaptığı konuşmada şu noktalara dikkat çekti:
“17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ödül aldığımız haberin kahramanı çöp toplayan Mesut,
İstanbul’da çok kötü koşullarda yaşıyordu. Haber yayınlandıktan sonra iyi bir semtte iyi koşullarda yaşamaya başladı. Yaptığımız mesleğin en keyifli tarafı da herhalde birilerinin hayatına
dokunmak ve değiştirmek.”

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ
ATİLLA TÜRKER: VURGUN DÜZENİNİN ORTADAN KALKMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM
İnternet Özgün Köşe Yazısı dalında 14 Mart 2019 tarihinde ajansspor.com’da yayınlanan
Atilla Türker’in “Fikret Orman ve Gizli Kapaklı İşler” başlıklı yazısı ödüle değer görüldü. Türker’in ödülünü TGS önceki başkanlarından ve şimdi ÇGD İstanbul Temsilcisi olan Uğur Güç
verdi. Atilla Türker şöyle konuştu:
“41 yıldır gazetecilik yapıyorum. Büyük jüriye şükranlarımı sunuyorum. Her yazıdan sonra
bir kulübün düşmanı ilan ediliyorsunuz. Vurgun düzeninin ortadan kalması için son nefesime
kadar mücadele edeceğim.”
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10 Aralık 2020

TGC Burhan Felek Ödülleri sahiplerini buldu
Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Töreni bu yıl salgın nedeniyle yapılamadığı için
ödüller kazanan 15 gazeteciye gönderildi. Video ve mesaj gönderebilen gazeteciler
duygularını meslektaşlarıyla paylaştı.
Türk Basınının önde gelen
kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn
Burhan Felek adına konulan
TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri töreni bu yıl
Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadı. Alev Anakök, Engin
Aktel, Faik Kaptan, Fahri Kaytaz, Faruk Zabcı Erkan Özmen,
Müveddet Anter, Nevin Akkaya, Olay Tan, Selahattin
Duman, Tufan Türenç, Uğur
Dündar, Yalvaç Ural, Yavuz
Yücetürk, Zafer Nuri Eraslan’ının ödülleri kendilerine
gönderildi.
70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan 15 gazeteciden video çekerek
mesajlarını iletmeleri istendi. Video ve mesaj gönderebilen gazeteciler duygularını meslektaşlarıyla paylaştı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Burhan Felek Ödülleri Töreni’ni
Covid-19 salgını nedeniyle yapamadıklarını belirterek “TGC’nin önceki başkanlarından,
yerleşik lakabıyla da şeyh-ül muharririn Burhan Felek’ i 38. ölüm yıldönümünde bir kez
daha saygıyla, özlemle anıyorum. Burhan Felek adına konulan ödüllerin sahibi 15 meslektaşımızı kutluyorum. Bu yıl salgın dolayısıyla çok zorlu geçti günlerimiz. Her yıl yaptığımız gibi Burhan Hoca'nın mezarını da ziyaret edemedik. Töreni yüz yüze yapmak için
bekledik ama salgın koşulları giderek kötüleşti. Ödülü ve ödül kitabını meslektaşlarımıza
gönderdik. Bu yılki ödül törenini meslektaşlarımızın gönderdikleri video ve mesajlarıyla
medyaya ulaştırdık.
Meslektaşlarımızın çektikleri videolarla bu yıl ki töreni duyurmak zorunda kaldık.
Umarım gelecek yıllarda yüz yüze yapabileceğimiz güzel bir törenle meslektaşlarımızla
bir arada oluruz” diye konuştu.
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TGC Başkanı Turgay Olcayto Burhan Felek’in karizmatik bir başkan olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Değerli arkadaşlar Burhan Felek, 26 yıl gibi uzun bir süre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı. Bu süreçte çok sıkıntılı günler geçirdi Cemiyet ama Burhan
Felek bunların hepsinin üstesinden geldi. Sıkıntılıyı biraz açayım isterseniz, şöyle diyebilirim, darbeler, sıkıyönetimler, sık sık değişen iktidarlar Cemiyetin üzerine hep bir baskıydı ama bütün bu baskıları zarafeti ile kültürü ile insanlara yaklaşımıyla atlatmış oldu
Burhan Felek. Adına konmuş ödüller de birtakım zorluklar içerir.70 yaşından gün almış
olmak, 50 yıl süreyle gazetecilikten kopmamış olmak önemli ölçütlerdir. Bu ölçütlere
uyan arkadaşların sayısı da her yıl bir hayli fazla. Örneğin bu yıl 60’ın üzerinde arkadaşın
arasından 15 arkadaşa bu ödülü verebildik. İnanıyorum ki geride kalan arkadaşlar içinde
bu ödüle değer daha pek çok arkadaş vardı. Ama yönetmeliğe göre de daha fazlasına
ödül verme şansımız yoktu. Burhan Felek Türkiye’de spordan siyasete kadar her alanda
kalem oynatmış, her alanda pek çok değerli işe imza atmıştır. Bunlardan biri sporda olimpik fikrini Türkiye’ye getirmesi, amatör branşlarda katkı sağlaması, onlara destek vermesi. Bir de iletişim alanında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulmasına
öncülük etmesi gösterilebilir. Bunlar gerçekten Burhan Felek’in unutulmaz hizmetlerindendir. Burhan Felek, Cemiyetin kurumsallaşması açısından da büyük hizmetler verdi.
Bugün pek çok şeyi Burhan Felek’e borçlu olduğumuzu her gün biraz daha anlıyoruz.
Onun yaşadığı sıkıntıların belki daha fazlasını yaşıyoruz ama Burhan Felek’in o zamanki
gösterdiği güç, bize rehber oluyor. Bu yıl 15 meslektaşımıza ödül verdik. Hepsini yürekten
kutluyorum, bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarı dolu günler diliyorum. Onlara
bu ödülü veren seçici kurullarımıza da teşekkür ediyorum. Burhan Hocaya da hem
benim, hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulundaki arkadaşlarımın saygılarını, sevgilerini sunuyorum. Işıklar içinde uyusun değerli başkanımız.”

ÖDÜL KAZANAN GAZETECİLER DUYGULARINI MESLEKTAŞLARIYLA PAYLAŞTI
ALEV ANAKÖK: EN ÇOK GİTTİĞİM SALON BURHAN FELEK SPOR SALONU’YDU
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülmek beni çok mutlu etti, onur duydum. Mesleğimin büyük bir bölümünü salonlarda maç
izleyerek ve bu izlediğim maçları çalıştığım gazetelere yollayarak geçirdim. Bu salonların
içinde de en çok gittiğim yer Burhan Felek Spor Salonu’ydu. Bu açıdan bakınca meslektaşlarım içinde belki de en çok bu değerli büyüğümüzün adını kullanan kişi ben oldum.
Bu da beni ayrıca mutlu etti çünkü Burhan Felek adına bir ödül kazanmış oldum. Bu
arada ödül alan meslektaşlarımı da kutluyorum.”

ENGİN AKTEL: KALEM AKLIN DİLİDİR O KALEM GAZETECİNİN ONURUNU TAŞIR
“Gazeteciliğe başladığımdan bu yana 56 yıl geçmiş. Hiç unutmam, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olarak kabul edildiğim gün, yakama takılan Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti rozeti 704 numarayı taşımaktaydı. Akıp geçen 56 yıldan sonra beni bu ödüle
layık gören ve tarifi sonsuz bir onur kazandıran, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve seçici
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kurula çok teşekkür ederim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim: bir gazeteci unutmamalıdır ki, ‘kalem aklın dilidir ve o kalem, gazetecinin onurunu taşır.’ Çalışma hayatı
boyunca, bu onuru kırmamaya ve kalemini sağlam tutmaya çalışmak en büyük görevi
olmalıdır. Her şey için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunar, meslektaşlarımın aydınlık günler içinde, görevlerini yapmalarını dilerim.”

ERKAN ÖZMEN: ÖDÜLÜ HAPİSTE YATAN BÜTÜN GAZETECİ ARKADAŞLARIM ADINA
ALIYORUM
“Üyesi olmaktan büyük gurur duyduğum meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2020 yılında Burhan Felek Hizmet Ödülü ile onurlandırıldım. 75 yaşına
girmiş, yarım asırdan fazla gazetecilik yaptığım süre içinde almış olduğum en anlamlı
bu büyük ödülü, hapiste yatan bütün gazeteci arkadaşlarım adına alıyorum ve kabul
ediyorum.”

FAHRİ KAYTAZ: ÖDÜLE LAYIK GÖRENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM
“2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için bir araya gelme şansımız bu sene ne
yazık ki olmadı. Dilerim bir dahaki zamanlarda başka güzel beraberlikler içinde oluruz.
Bu yılki ödüle bizleri layık gören Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto ve seçici kurulun hepsine teşekkür ederim. Dilerim hep beraber tekrar tekrar güzel günlerde
olabiliriz. Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum hoşça kalın, sevgiyle kalın.”

FAİK KAPTAN: BU ANLAMLI ÖDÜL İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM
“Öncelikle üstadımız hocamız şeyh-ül muharririn Burhan Felek başkanımız ve tüm
hayata veda eden gazeteci büyüklerimizi kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bu şekilde
ödül almak bize nasipmiş. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bütün dünyadaki hacmi
ancak birkaç çay kaşığını doldurabilen Covid 19 denen bu illet bu yazgımıza neden oldu.
İnşallah yeneceğiz. Mesleğe profesyonel olarak Dünya Gazetesi’nde 1970 yılında başladım. Üniversite mezunu olduğum için basın kartımı altı ayda aldım. Önce Sansaryan
Han’da polis muhabirliği sonra aralarında sevgili rahmetli Vasfiye Özkoçak ablamız ve
Ulvi Yanardağ’ın da olduğu Sultanahmet'teki adliye binasında adliye muhabirliği yaptım.
Daha sonra 1973'te Hürriyet Haber Ajansına çağrıldım. Burada 1974 Temmuz ayına
kadar görev yaptım. Neredeyse tüm Anadolu'yu dolaştım. 74 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda
Hürriyet Haber Ajansı muhabiriydim. O zaman genel müdürümüz rahmetli Nezih Demirkent’ in talimatıyla Kıbrıs'a Hürriyet muhabiri olarak gönderildim. 1976'da döndüm.
İki yıl Hürriyet merkezde çalıştıktan sonra 1978'de havalimanı muhabiri oldum. 2018
yılında da havalimanı muhabiri olarak emekli oldum. İşte o arada geçen 40 yılın, havalimanı muhabiri olarak geçen 40 yılın kitabını yazdım. 2018'de emekli olduktan sonra
da İstanbul Havalimanı'nda basın odasında durmaya başladım.
Eksik olmasınlar havalimanı muhabir arkadaşlarım beni bir ağabeyleri olarak oraya
oturttular. Âmâ şimdi pandemi kurbanı olduk, evdeyiz. Efendim son olarak bu çok an-
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lamlı ödülü aldığım için sevgili Cemiyetimize, jüriye çok teşekkür ediyorum. Burhan Felek
Hocamızın da hayatta kalan aile efradına sağlıklı ömür diliyorum. Hoşça kalın.”

FARUK ZABCI: HEYECAN VE GURUR VERİCİ BİR ÖDÜL
“Heyecan ve gurur verici bir ödül. Bir ayağım çukurdayken geldim, gördüm, gidiyorum diyebilecek morali buldum.”

MÜVEDDET ANTER: ÖDÜLÜ ALMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ
“Ödülü almam beni çok mutlu etti ancak bir de şunu düşündürdü; Mesleğe başlayalı
tam 50 yıl geçmişti. Oysa bana hep dün gibi geliyordu. Bu 50 yıl boyunca gencecik bir
spiker, stajyer spiker olarak TRT İstanbul Radyosu’nun o tarihi binasının kapısından içeri
girdiğim günün üzerinden gerçekten 50 yıl geçmişti. Bu 50 yıl boyunca ben kamuda ve
özel sektörde, radyo ve televizyonlarda binlerce program hazırladım, sunuculuk yaptım,
yönetici olarak çalıştım. Ve o yıllar boyunca İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
ve özel eğitim kurumlarında Radyo Televizyonda Röportaj Tekniği derslerinde öğrenciler
yetiştirdim. O öğrenciler şu anda görsel ve işitsel medyada başarılı işlere imza atıyorlar
ve ben onların hepsi ile çok gururlanıyorum. Bu mutlu günümde mutluluğumu paylaşan
önce çalışma yıllarımı da paylaşan sevgili çocuklarıma ve sevgili torunlarıma Nisan'a,
Can’a, Nev ve Erol'a, yine mutluluğumu paylaşan radyo ve televizyonlardaki meslektaşlarıma, arkadaşlarıma ve dostlarıma, hepinize çok teşekkür ediyorum.“

NEVİN AKKAYA: BU ÖDÜL YILLARCA BU MESLEĞE VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞI
“Saygıdeğer Cemiyet üyeleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurumsallaşmasında
büyük katkı sağlayan Burhan Felek Hocamızın anısına konulan bu ödüle değer görüldüğüm için çok gururluyum. Burhan Felek Hizmet Ödülleri hepimizin bildiği gibi zorlu bir
ödül. Yıllarca bu mesleğe verilen emeğin bir karşılığı. Burhan Felek Hizmet Ödülleri Seçici
Kurulu’na ve bu ödülü yaşatmak için emek veren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar.”

OLAY TAN: GAZETECİLİK DÜZGÜN YAPILIRSA ÇOK ONURLU BİR MESLEKTİR
“Korona virüs salgını nedeniyle tüm insanlara, dostlarıma meslektaşlarıma sağlıklı
yıllar diliyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçici Kurulu’nun yaptığı değerlendirme
sonunda Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görülmem beni çok gururlandırdı.
50 yıllık gazetecilik meslek hayatımda geriye iz bırakmış olmaktan çok mutluyum. Basın
hizmet ödülünü almış bir gazeteci olarak çektiğim fotoğraf ve yazdığım haberler ile tarihe tanıklık ettim. Gazetecilik, düzgün yapılırsa çok onurlu bir meslektir. Bana basın hizmet ödülünü veren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçici Kuruluna çok teşekkür ediyorum.
Salgın nedeniyle 38.’si düzenlenecek Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü Töreni Cemiyet
tarafından iptal edildi. Tören yapılsaydı medyanın içinde bulunduğu sorunları tartışacaktık, konuşacaktık. Bunları dile getirecektik. Ne yapalım, sağlık olsun. Sağlıklı kalın.
Hepinize kucak dolusu sevgiler.
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SELAHATTİN DUMAN: VESİLE OLANLARA MİNNETLERİMİ SUNARIM
Basınımızın cesur ve namuslu isimleriyle beraber anılmak gururumu okşadı. Nacizane yazarlık serüvenimde ben de sık sık “elli sene, yüz sene sonra hatırlanacak mıyım?"
diye düşünürüm. Abdülhak Hamid bu insani kaygıyı şöyle şiire dökmüş:
Anlayan var mı hatırda?
Ben biliyorum ki devr-i hazırda
Yazdığım şeyler anlaşılmayacak
Abdülhak Hamid böyle demiş ama ben bu ödül sayesinde o kaygıyı aştım. Çünkü bu
ödül, geçmişe bırakılan sağlam bir ayak izi oldu.
Vesile olanlara nimetlerimi sunarım.

TUFAN TÜRENÇ: BURHAN FELEK ADINA KONULAN ÖDÜLÜ ALMAK BENİM İÇİN ÇOK
ANLAMLI
“Burhan Felek üstatla yıllarca Milliyet Gazetesi’nde birlikte çalıştık. Ona daima saygı
ve sevgi duymuşuzdur. Onun adına konan ödülü almak benim için bu açıdan çok anlamlıdır. Babıali’de 50 yıl çizginizi kırmadan, ilke ve kurallarınızdan vazgeçmeden çalışmak çok kolay bir iş değildir. Ben bu ödülü alan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Halen
çalışmakta olan arkadaşların da bu ödülü almalarını diliyorum. Herkese sevgiler ve saygılar.”

UĞUR DÜNDAR: TGC’YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
"Toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmetle geçen yarım asırlık meslek hayatımın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi ve ödüle layık görülmem nedeniyle büyük mutluluk
içindeyim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyor herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

YALVAÇ URAL: BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLÜ’NÜ ALMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
“Burhan Felek Hizmet Ödülü, bir gazetecinin ‘Namık Kemal'in dizesinden alarak söylüyorum’ son rütbesidir bir gazetecinin Burhan Felek Ödülü. Onun için bugün ben gerçekten çok mutluyum. Bunca yıllık gazetecilik, yayıncılık, dergicilik, kitapçılık hayatımda,
ben de artık yaş alıp bu ödüle layık görüldüm. Başta Cemiyetime ve seçici kurula çok
teşekkür ediyorum. Ve çocuk dünyasına hizmet eden bir gazetecinin özellikle ağırlıklı
olarak, bu ödülü almasından da büyük mutluluk duyuyorum. Herkese çok teşekkür ederim.
Burhan Felek Hizmet Ödülü’nü bugün almaktan gerçekten çok mutluyum. Pek çok
arkadaşımızla birlikte, bugün hizmet ödülünü ben de aldım. Burhan Felek hocayı tanımaktan, onun hatta bir kitabına editörlük yapmış olmaktan da çok mutluyum. Milliyet'te
onunla kısa bir süre de olsa aynı katta çalışmış olmaktan da çok mutluyum. Saygıdeğer
insanın, bir duayenin ödülü gerçekten onur verici.”
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YAVUZ YÜCETÜRK: BU ÖDÜL BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR
“Burhan Felek gibi bir Büyük Usta'nın adını taşıyan bu ödüle beni layık gördükleri
içinTürkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Seçici Kurula sonsuz teşekkürler. Benim için büyük
bir onur. Sizlere bu mesajı Hüseyin Kırcalı’nın çektiği ve Milliyet Gazetesi’nde yarım yüzyıl önce yayınlanan çok anlamlı bir fotoğrafın önünden gönderiyorum. Bu vesileyle Kırcalı’yı saygı ve rahmetle anıyorum. Meslek hayatımın çok büyük bir bölümü kamu radyo
yayıncılığının gelişmesi ile geçti. 1965 yılında TRT'nin ilk kuşak prodüktörlerinden biri
olarak hizmete başladığım Ankara Radyosu’nda gün boyu sürekli bir radyo yayını yoktu.
Sabah 06.00-10.00’da kapanırdı. Öğle yayınları 12.00-14.00 arasındaydı. Akşam da
18.00-23.00 Kendimi çok şanslı hissediyorum, bu durumdan yirmi dört saat sürekli ve
çok kanallı yayına geçişte görev aldığım için. Kendimi çok şanslı hissediyorum, Turgut
Özakman, Doğan Soylu ve Adnan Öztrak gibi çok değerli ustalarla çalışma fırsatı bulduğum için. Kendimi çok şanslı hissediyorum, 1960 öncesi Vatan cephesi radyoculuğunun olumsuz izlerini silip güvenilir bir yayıncılığın gerçekleşmesinde payım olduğu için.
Kendimi çok şanslı hissediyorum, TRT'nin özerk olduğu dönemlerde dinleyicimizin eğitimi, kültürel gelişimi, yaşam tarzlarının olumlu yönde değişmesi, Cumhuriyetimizin
temel değerlerinin ve Atatürk devrimlerinin benimsetilmesi amacıyla programlar yapabildiğim için. Kendimi çok şanssız hissediyorum özerkliğin ve tarafsızlığın kaybolduğunu
gördüğüm için. Tarafsız kamu yayıncılığının tek yolu, özerklik. Özel yayınları başıboşluktan kurtarabilmenin tek yolu da siyasi parti adaylarının değil alanlarında kendini kabul
ettirmiş uzmanlardan oluşan politize olmamış yeni bir üst kurul oluşturmak. Bunların
yapılabileceği günü umutla bekleyerek saygılar sunuyorum.”

ZAFER NURİ ERASLAN: BU ÖDÜL BİR ONUR MADALYASI OLACAK
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülmek,
bu ödülün sahibi olmak, yaşamımın bundan sonraki bölümlerinde de hep gururla taşıyacağım bir onur madalyası olacaktır. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti'ne ve değerli jüri üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gazeteciliğin
çeşitli dallarında uzun yıllar gerçekleştirdiği çalışmalarla bizlere örnek olan, ülkemizin
en sıkıntılı dönemlerinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını başarıyla yürüten,
usta yazar, değerli hocamız Burhan Felek’i de saygı ve rahmetle anıyorum. Bu ödülü TRT
İstanbul Radyosu ve TRT İstanbul Televizyonu’nda uzun yıllar birlikte görev yaptığım
çalışma arkadaşlarımla paylaşıyor, bu ödüle değer görülen tüm gazeteci arkadaşlarımı,
gerçekleştirdikleri çalışmalarla ülkemiz basınına yapmış olduğu katkılardan dolayı kutluyorum.”
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17 Aralık 2020

TGC 44. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Sedat Simavi Ödülleri Töreni Korona virüs salgını nedeniyle yapılamadı. Ödüller kazananlara gönderildi. Ödül kazananlar duygularını çektikleri videolarla paylaştı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2020 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları ödüllerini aldı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC
Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 44 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor.

TGC Sedat Simavi Ödülleri Töreni Corona virüs salgını nedeniyle yapılamadı. Ödüller kazananlara gönderildi. Ödül kazananlar ayrıca duygularını çektikleri videolarla paylaştı.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: “SEDAT SİMAVİ HER ZAMAN GENÇ GAZETECİLERİN
KALEMLERİNE SAHİP ÇIKMASINI ÖNERİRDİ”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Cemiyetin Kurucu Başkanı Sedat
Simavi’yi ölümünün 67. yılında saygı ve sevgi ile andıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Sedat Simavi bizim, gazetecilerin önemli bir rehberi idi. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e destek vermiş, saraya karşı direnmiş, cumhuriyetin kurulmasından sonra da hep hayalinde yaşadığı yaşattığı Hürriyet Gazetesi’ni kurmuştu. Sedat Simavi örnek bir insandı.
Karikatüristti, çok sayıda dergi ve mizah dergisi çıkardı. Ama asıl önemlisi gençlere verdiği
mesajdı. Sedat Simavi her zaman genç gazetecilerin kalemine sahip çıkmasını, çok zorda kalırlarsa kırıp atmasını ama asla satmamasını önerirdi. Bu bizim için en büyük nasihatlerden
biridir. Gerçekten de bugün yaşadığımız düzende de görüyoruz ki gazeteciliğin bir kesimi
maalesef kalemini çok kolaylıkla satıyor. Buna karşılık pek çok gazeteci de yüreğindeki heyecanı bitirmeden doğru haberi halka iletmek için uğraş veriyor. Sedat Simavi Ödülleri Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri. 9 dalda verilen bir ödül. Siyasetten, habercilikten spora
kadar uzanan bu ödüller her yıl çok sayıda insanın ilgisini çekiyor.
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Bu yıl Sedat Simavi Ödüllerini pandeminin gölgesinde karşıladık. Pandemi dolayısıyla
tören yapamadık. Seçici Kurullarımız da katılımcıların eserlerini zoom aracılığıyla değerlendirdiler. Kısaca pandemide internet en büyük yardımcımız oldu. Kazanan arkadaşlarımızı canı
gönülden kutluyorum.
Tabii bu zorlu koşullarda seçici kurul üyeliğini üstlenen değerli gazeteci ve bilim insanlarına da teşekkürlerimiz sonsuz. Onların sayesinde Sedat Simavi Ödülü, değerinden hiçbir
şey kaybetmiyor ve değerini de hep katlıyor.
Sedat Simavi’nin çizdiği yolda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetimleri meslek ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarının sürdürüyor. Bu da bizim için çok önemli. Hangi yönetim gelirse gelsin Sedat Simavi'nin çizdiği çizgiden ayrılmıyor. Kendisine saygılarımı
sunuyorum. Işıklar içinde uyusun diyorum.”

SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ’Nİ KAZANANLAR DUYGULARINI PAYLAŞTI:
GAZETECİLİK ÖDÜLÜ
Hazal Ocak, Cumhuriyet Gazetesi’nde 20 Ocak 2020 ve 14 Temmuz 2020 tarihlerinde
yayımlanan “Damat İşi Biliyor” ve “İşte Burası Önemli!” başlıklı haberleri nedeniyle ödül aldı.

“HER ZAMAN GAZETECİLİK KAZANACAK”
HAZAL OCAK (CUMHURİYET GAZETESİ )
“Öncelikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti jürisine beni bu ödüle layık gördüğü için çok te77
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şekkür ederim. Gazeteci olmak benim çocukluk hayalimdi. Bu ödülü kazanmak da çocukluk
hayallerimden bir tanesiydi. Ödül alacak haberime gelecek olursam ‘Damat işi biliyor’ ve
‘İşte burası önemli’ başlıklarıyla Cumhuriyet Gazetesinin manşetinden yayınlanan haberim,
dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul Proje güzergahı daha açıklanmadan güzergahta arazi almasına ilişkindi. Bu haberi yaparken tüm süreci çok titizlikle
yürüttüm, tüm taraflarla görüştüm, bölgeye gittim, bölgedekilerle görüştüm, haberi doğruladım ve en son kendisine de sorularımı ilettim. Onlardan gelen yanıtları da aynı şekilde
yorum katmadan haberime kattım. Bu haberi yaptıktan sonra başıma neler geldİ? Öncelikle
haberime erişim engeli kararı alındı, daha sonra hakkımda hakaret suçlaması ile dava açıldı.
Bu davada hapis cezası istendi ve ayrıca da bir tazminat davası yürüyor. Ne oldu peki bu davalarda? İlk duruşmada beraat ettim. Savcı basın özgürlüğü kapsamında yer aldığını söyledi
haberimin. Zaten ben de savunmamda toplumu bilgilendirmek için bu haberi yaptığımı ve
sadece gazetecilik yaptığımı anlattım. Eğer gazetemiz yani Cumhuriyet Gazetesi benim arkamda olmasaydı bu süreç çok zorlu olurdu. Son olarak Haber Müdürüm Murat Hantaş ve
her zaman arkamda olan yanımda olan Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya’ ya çok
teşekkür ediyorum. Her zaman habercilik kazanacak diyorum. “

GAZETECİLİK ÖVGÜ
Seçici Kurul, Ercan Arslan’ı milliyet.com.tr haber sitesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde
yayımlanan “Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz! “Corona Virüsten Önce
ve Sonra İstanbul…” haber fotoğrafları nedeniyle övgüye değer buldu.

“FOTO MUHABİRLERİ YAŞADIKLARI DÖNEMİN GÖRSEL TANIKLARI”
ERCAN ARSLAN (MİLLİYET GAZETESİ)
“Merhaba. Biz foto muhabirleri, yaşadığımız dönemin görsel tanıklarıyız. Bizim çektiğimiz
fotoğraflar bu ülkenin görsel hafızasını oluşturuyor. Ben foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların gelecek yüzyıllarda arkeolojik kazı alanı olacağını düşünüyorum. Bir gazete için yazı
neyse fotoğraf odur. Fotoğraf yazıdan daha değersiz daha kıymetsiz bir iletişim aracı değildir.
Yazı kadar kıymetlidir. Beni Sedat Simavi Gazetecilik yarışmasında övgüye değer bulan jüri
üyelerine canı gönülden teşekkür ederim. Diğer ödül alan arkadaşları da kutlarım.”

RADYO ÖDÜLÜ
Çiğdem Işık – Sevilay Tunalı TRT Radyo 1’de 12 ve 19 Şubat 2020 tarihlerinde yayınlanan
(7. ve 8. bölümler) “Musıkî Sarrafları” adlı ortak radyo programı nedeniyle ödül verildi.

“BU ÖDÜLÜ ALMAK BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK”
ÇİĞDEM IŞIK (TRT İSTANBUL RADYOSU)
“1992 yılından beri TRT İstanbul Radyosunda program hazırlıyorum. Gazeteci bir annebabanın çocuğu olarak Bab-ı Ali’ de büyüdüm ve hep hayalimdi bu mesleği yapmak. Musiki
Sarrafları gibi çok severek hazırladığımız bir programla en iyi radyo programı seçen tüm seçici
kurula teşekkür ederim. Bitirdiğim ilkokula ismini veren Sedat Simavi Ödülünü almak benim
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için ayrı bir mutluluk. Teşekkürler.”

“EMEĞİ GÖREREK KIYMET VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
SEVİLAY TUNALI (TRT İSTANBUL RADYOSU)
“25 yıldır TRT İstanbul Radyosunda program yapımcısıyım. Musiki Sarrafları programıyla
radyolu günlerin o ışıltılı devirlerinden bugün yepyeni bir zaman yaratmayı hayal etmiştik.
Programımızın arkasındaki emeği görerek kıymet veren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 44üncü
Sedat Simavi Ödüllerine bizi layık gören seçici kurulun tüm üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonsuz mutlu oldum.”

TV HABER ÖDÜLÜ
Beril Ötkan ve Berkcan Tuğu FOX TV’de 4 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan “Evde Ekmek
Yok” adlı ortak haberi nedeniyle ödül aldı.

“YAPTIĞIMIZ HABER BANA ÇOK ANLAMLI BİR ÖDÜL KAZANDIRDI”
BERİL ÖTKAN (FOX TV)
“Yaklaşık 10 yıldır haber muhabirliği yapıyorum. Yani mesleğe başlama dönemim aslında
Türkiye'nin çok çalkantılı bir dönemine de denk geliyor. İşte bu yüzden pek çok siyasi ve toplumsal olaya da şahitlik ettim ama tabi bu pandemi hiç birine benzemiyor. Pandeminin daha
başlarıydı, yaklaşık iki- iki buçuk ay olmuştu ki kameraman arkadaşım Berkcan Tuğu ile birlikte İŞKUR'un önüne gittik. Pek çoğumuzun sağlık endişesi ile kendini sıkı sıkıya eve kapattığı
bir dönemde canını ikinci plana atarak geçim kaygısıyla İŞKUR'un önüne gelen insanlar vardı.
Onlardan biri de Yusuf Derin’di. Kendisiyle röportaj yaparken hemen arka bankta duran bir
termos benim dikkatimi çekti. Çünkü röportaj sırasında elinde değildi. Ona ait olup olmadığını sordum. Dedi ki ‘Evet bana ait. Ben bir süredir her sabah iş aramak için İŞKUR'un önüne
geliyorum. Bu sabah da gelirken evden çıkarken kızım dedi ki, baba evde ekmek yok. Cebimdeki paraya baktım, buraya gelecek kadar bir yol parası var ama eve dönerken ekmek alacak
kadar para yok. O çaresizlikle mutfak dolaplarını karıştırdım sadece evde çay buldum, demledim, termosa koydum belki satarım diye yanımda getirdim’ dedi. Yusuf Derin İŞKUR'un
önüne iş aramak için gelmek zorunda olduğunu çünkü ertesi güne hiç bir geçim kaynağı olmadığını ve o dönem her yer kapalıydı başka iş arayacak bir yeri olmadığını da anlattı bize.
Bu haber yayınlandıktan sonra gerçekten ses getirdi. Yusuf Derin’e çok yardımsever ulaşmaya
çalıştı. Bana da çok anlamlı bir ödül kazandırdı. Ama maalesef biz şunu biliyoruz ki bir Türkiye
gerçeği Yusuf Derin, Türkiye'de milyonları temsil ediyor. İşte benim için de bu haberin gerçekten amacına ulaştığı gün, bu ödülün daha da anlam kazandığı gün, Yusuf Derin ve onun
temsil ettiği milyonların devlet yetkilileri tarafından seslerinin duyulduğu gün olacak. Herkese
tekrar teşekkür ederim.”

“ÖDÜL BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI”
BERKCAN TUĞU (FOX TV)
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden böyle anlamlı bir ödül almak beni gerçekten çok gu79
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rurlandırdı. Ekip arkadaşım Beril Ötkan ile birlikte biz bu haberi yaparken dünyada salgın bir
hastalık olan Covid-19 pandemisinin, insanların yaşantısına, psikolojisine ve ekonomisine
nasıl etki ettiğini göstermek istedik. Zor şartlar altında sadece Yusuf Derin’in değil birçok insanın evine ekmek götürebilmesi için vermiş olduğu zorlu mücadeleyi görüyoruz. Haberde
de gördüğünüz gibi iş arayanların oluşturduğu uzun bir kuyruk vardı. Biz bu kuyruktan Yusuf
Derin’in hikâyesini haberleştirdik. Gönül isterdi ki oradaki herkesin sesini ekranda duyuralım
aslında daha umutlu haberler paylaşalım. Biz bu tür etkili haberleri sürekli bültenlerimizde
yayınlıyoruz. Bu onlardan sadece biri.10 yıldır çalışmış olduğum bu kurumda ben, gazeteciliği
tam anlamıyla ve özgürce yaptığımı düşünüyorum. Bu nedenle ben bu ödülü alırken başta
Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk olmak üzere tüm Fox Haber adına almak istiyorum. Bu ödülü bize layık gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ediyorum.”

TV BELGESEL ÖDÜLÜ
Erman Yüksel - Ömer Kablan TRT Televizyonu World Kanalı’nda 27 Şubat 2020 tarihinde
yayınlanan “Diplomat Katilleri” adlı ortak belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

“ÇOK BÜYÜK TİTİZLİKLE ÇALIŞTIK”
ÖMER KABLAN (TRT WORLD)
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Sedat Simavi Ödülleri Seçici Kuruluna buradan çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de ekibim adına bu ödülü almak bizim için büyük
bir onurdu. Biz Asala terör örgütü ile alakalı TRT World olarak bir belgesel hazırladık ve bu
belgesel İngilizce dilinde yayınlanan bu konu ile alakalı ilk belgesel. Bu terör örgütünün kanlı
eylemlerini platformumuzdan bütün dünyaya aktardık. Bu bizim için sadece profesyonel anlamda önem arz etmiyordu. Manevi olarak da çok büyük önem taşıyordu bu belgesel. Belgeselin çekimleri üç ülkede gerçekleşti ve yaklaşık 45 saatlik bir arşiv taradık. Türkiye'deki
bulunan bütün arşivler, ayrıca uluslararası medya organlarının o dönemde yaptığı haber arşivlerini taradık. Hatta bazılarını onlardan satın aldık. Çok büyük titizlikle çalıştık ve buradan
ekibime de teşekkür etmek isterim. Ve bir kez daha bu platformdan şehit diplomatlarımızı
rahmetle anıyorum ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum.”

“BU ÖDÜLLE DE GURURUMUZ, SEVİNCİMİZ İKİYE KATLANMIŞ OLDU”
ERMAN YÜKSEL (TV WORLD):
“Bu güzel, anlamlı, gurur verici ödül için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Jüri Üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Asala Diplomat Katilleri belgeseli bizim için çok önemli, anlamlı bir
proje. Ne zamandır aslında üzerinde çalıştığımız, kafaya yorduğumuz bir projeydi. İlk önemli
adımını geçtiğimiz yıl Aralık ayında Avustralya'da Sidney polisinin orada yaklaşık 40 yıl önce
şehit edilen bir diplomat ve yardımcısının dosyasını yeniden açmasıyla atmış olduk. Daha
sonra diğer dosyaları da açma kararı aldık. Amerika'da, Fransa'da, Türkiye'de burada çekimler
yaptık. Şehit yakınlarıyla, aileleriyle, dostları ile avukatlarla, hukukçularla, tarihçilerle görüştük
ve derinlemesine bir çalışma ortaya koyduk. TRT World olarak bizim misyonumuz insanı ha-
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berin merkezine koymak. Bu da o tarz işlerimizden birisi oldu. Tarihe de önemli bir not düştüğümüzü düşünüyorum. Uluslararası toplumun çok uzun yıllar göz ardı ettiği, çok kurcalamadığı, irdelemediği bir meseleyi, hem de İngilizce olarak ortaya böyle önemli bir proje ile
koymuş olmak bizim için, çok önemli, anlamlı. Bu ödülle de gururumuz, sevincimiz ikiye katlanmış oldu. Tekrar teşekkür ediyorum bizi bu ödüle layık gördüğünüz için. Tabii sıkıntılı günlerden de geçiyoruz malum. Bu vesileyle herkese de sağlıklı günler diliyorum.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ
Beşir Ayvazoğlu “Fikret” adlı biyografi çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

“FİKRET BİYOGRAFİSİ 40 YILLIK BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ”
BEŞİR AYVAZOĞLU (GAZETECİ-YAZAR)
“1990'lardan beri yazı hayatımı büyük ölçüde biyografik metinler işgal ediyor. Biyografisini yazdığım yazar ve şairlerden bazıları mesela Mehmet Akif, Peyami Sefa, Ahmet Haşim,
Florinalı Nazım, beni ister istemez Fikret e götürdü. Çünkü hepsinin hayatında Fikret'in çok
özel bir yeri var. Bu biyografileri yazarken kazandığım tecrübe ‘Fikret’e nasip oldu diyebilirim.
Fikret biyografisi aşağı yukarı 40 yıllık bir birikimin üzerine ilave edilmiş dört yıllık büyük bir
emeğin mahsulüdür. Bu emeğin fark edilmiş ve çok önemli bir ödüle değer görülmüş olması
benim için bir gurur vesilesidir. Jürinin çok değerli üyelerine teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.”

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ
Doç. Dr. Yahya Araz “Osmanlı İstanbul’unda Çocuk Emeği: Ev İçi Hizmetlerde İstihdam
Edilen Çocuklar (1750-1920)” adlı eseri nedeniyle ödüllendirildi.

“TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ GÜNCELLİĞİNİ KORUYAN AKUT BİR PROBLEM”
DOÇ. DR. YAHYA ARAZ (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİH
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ)
“Bir tarihçi olarak imparatorluğun son, cumhuriyetin erken dönemlerinin toplumsal, kültürel ve siyasal yaşamının şekillenmesinde müstesna bir yeri olan Sedat Simavi adına verilen
Sosyal Bilimler Ödülüne layık görülmüş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Benim
ödüle layık görülen kitabım ‘Osmanlı İstanbul'unda Çocuk Emeği, Ev İçi Hizmetlerde İstihdam
Edilen Çocuklar (1750-1920)’ altı yedi yıllık bir emeğin ürünü. Bu süreçte başta TÜBİTAK
olmak üzere çeşitli kurumların desteğini aldım. Hepsine müteşekkirim. Lafı fazla uzatmadan
konuyla, çocuk emeği ile ve kitapla ilgili önemli bulduğum, vurgulamak istediğim iki hususa
işaret etmek istiyorum. Birincisi, aslında imparatorluğun son dönemlerini ev içi hizmetlerde
istihdam edilen çocuklar üzerinden anlamak mümkün. Zira bu çocuklar imparatorluktaki
adetlerin, yoksulluğun, savaşların, kitlesel göçlerin, toplumsal ve kültürel dönüşümlerin ve
nihai olarak belkemiğini merkezini memurların oluşturduğu orta sınıfların yükselişinin bir sonucuydu. İkincisi, batılı toplumlarda çocuk emeği büyük oranda geçmişe ait bir mesele artık.
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Fakat üzülerek ifade ediyorum, maalesef bizim toplumda, Türkiye'de halen güncelliğini koruyan akut bir problem. Ben nispeten konforlu diyebileceğim evimde, fakültedeki çalışma
odamda, İstanbul'a uğradığımda arşivde tarihsel olarak, çalışan çocuklarla ilgilenirken, diğer
taraftan dışarı çıktığımda, sokağa indiğimde, pazara gittiğimde bu defa pratik yaşamımda,
gündelik yaşamımda, toplumsal yaşamımda, lokantalarda, sokaklarda, pazarlarda ve değişik
iş kollarında çalışan çocuklarla karşılaşıyordum. Dolayısıyla bu süreç boyunca sürekli bir şekilde tarihsel olarak üzerinde çalıştığım çocuklarla, benim gündelik yaşamımın bir parçası
olarak sağda solda çalışırken gördüğüm çocuklar arasında sürekli bir şekilde benzerlikler, özdeşlikler kurdum. Bunun biraz yıpratıcı bir süreç, bir durum olduğunu belirtmekte yarar bulunmaktadır ancak tarihsel olarak çocuk emeğini çalışmanın bugüne ilişkin farkındalığımı
artırdığını da belirtmek istiyorum. Çocuk emeğine yönelik farkındalığın artırılması için hem
tarihsel olarak hem de bugüne ilişkin çalışmaların yapılmasında büyük yarar bulunmaktadır.”

SOSYAL BİLİMLER ÖVGÜ
Seçici Kurul Ayrıca, Arş. Gör. Dr. Sedef ERKMEN’i “Türkiye’de Kürtaj: AKP ve Biyopolitika”
adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.

“KİTAPTA AÇIKLAMAYA GİRİŞTİĞİM İLK HUSUS KÜRTAJIN NEDEN VE NASIL İKTİDARIN ALANINA
DAHİL OLDUĞUDUR”
DR. SEDEF ERKMEN (KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)
“Sedat Simavi Ödülleri'ne sosyal bilimler alanından Türkiye'de Kürtaj: AKP ve Biyopolitika
kitabımla katıldım ve değerli jüri üyeleri tarafından kitabım övgüye değer görüldü. Öncelikle
çalışmam bu ödüle layık görüldüğü için başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve değerli jüri
üyelerimize çok teşekkür ederim. Kitabımda kürtaj politikalarını tarihsel bir perspektifle inceledim ve günümüzdeki kürtaj politikalarına ışık tutmaya çalıştım. Kitapta açıklamaya giriştiğim ilk husus kürtajın neden ve nasıl iktidarın alanına dahil olduğudur. 19. yüzyıla kadar
üreme, hamilelik, çocuk düşürme, kadının bedensel deneyimi ile ilgili iken bu alan nasıl tıbbi
ve hukuki bir dile dönüştürüldü? Kürtaj özel alanın konusu olmaktan çıkıp çoğunlukla demografik, milliyetçi saiklerle yasak kılınan ya da yasallaştırılan medikal terimlerle ifade edilen
bir iktidar tekniğine dönüşmüştür. Kitapta özellikle AKP döneminin kürtaj politikaları yer almaktadır. Ancak AKP dönemini farklı kılanın ne olduğunu bulabilmek için geç Osmanlı döneminden günümüze kadar kürtaj politikalarındaki süreklikleri ve kopuşları inceledim. Esas
olarak odaklandığım 2012'den sonra AKP'nin kürtajı yasal statüsünü değiştirmeden defacto
bir kürtaj yasağı uyguladığı tezini ortaya koyabilmek için hükümetin sağlık politikalarını, bu
anlamda aile planlamasından üreme sağlığı anlayışa geçmenin ne demek olduğunu araştırdım. Kürtaja erişimi kısıtlayacak uygulamaların verilen demeçler yoluyla kürtajı cinayet olarak
gösteren veya yasaklandığına dair oluşturulan algıyı ve devlet hastanelerinde kürtaj hizmetinin verilmediği ya da verilme biçimlerine dair prosedürlerin nasıl dönüştüğünü inceledim.
Kitapta son olarak özellikle 2012'de patlak veren kürtaj tartışmalarına feminist çevreler tarafından nasıl tepkiler geldiğini feministlerin kürtaja ilişkin ne gibi söylemler ürettiklerini araş82
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tırdım. Bu dönemde öne çıkan hak ve beden temelli argümanlıkların nasıl sınırlılıklar yaratabileceğini tartışarak kürtaj masasına feminist politikanın olanaklarını ilişkin bir değerlendirme yaptım. Herkese teşekkür ederim.”

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ
Doç Dr. Savaş Taşoğlu “Orak Hücre Anemi Tanısı İçin Yenilikçi, Ucuz Maliyetli ve Taşınabilir Cihaz Geliştirilmesi” başlıklı çalışması nedeniyle ödül aldı.

“ORAK HÜCRE ANEMİ TANISI İÇİN YENİLİKÇİ, UCUZ MALİYETLİ VE TAŞINABİLİR CİHAZ
GELİŞTİRDİK”
DOÇ. DR. SAVAŞ TAŞOĞLU (KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ)
“Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülüne beni layık gören değerli komite üyelerine öncelikle
teşekkür etmek istiyorum. Kısaca US Berkeley’de doktora, Harvard Tıp Fakültesi’nde doktora
sonrası çalışmalarımı 2014'te tamamladım. Genel olarak mühendislik bilimlerinin sağlık
problemlerine uygulanması konusunda çalışıyorum. Mikro akışkan platformlar, hasta başı
tanı kitleri ve biyosensörler üzerine yayınlarımız ve patentlerimiz oldu. Ödüle konu olan çalışmamız orak hücre anemi tanısı ve monitör edilmesi için yenilikçi, ucuz maliyetli ve taşınabilir cihaz geliştirilmesi üzerinedir. Bu çalışmaların alt bileşenleri iki patent ve dokuz akademik
makaleye dönüştü. Çalışmamızda parmak ucundan alınan kan ve sonrasında bu kanın MRI
kontrast agents galerisiyle karıştırılarak manyetik sensörün içerisine yerleştiriliyor. Sonrasında
bu manyetik sensörü saran ve yine bizim geliştirdiğimiz cihaz hem gerçek zamanlı resim topluyor hem de görüntüleri işliyor. Numunesi konulan kişinin kan hücrelerinin yoğunluklarına
bağlı olarak ölçülebilir metrikler oluşturuyor. Bunun sayesinde sağlıklı insandaki kan hücre
profili ile annemi hastalarındaki kan hücre profillerinin farkını tekrarlanabilir şekilde gösterdik.
Geliştirdiğimiz cihazı Harvard Tıp Fakültesinin Anemi Grubunun başında ki Profesör Matthew
Heeney ile gerçek hasta numuneleri kullanarak test ettik ve bu bunu biyoteknoloji alanındaki
prestijli Advanced Technologies dergisinde yayınladık. Tekrardan bu değerli ödüle beni layık
gören komite üyelerine ve bu çalışmalarda emeği geçen bütün araştırmacılara teşekkür ederim.”

SPOR ÖDÜLÜ
A Milli Kadın Voleybol Takımı “CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri Birincisi” olması nedeniyle ödüllendirildi.

“SAHADA ASLA PES ETMEYİ SEVMEYEN BİR TAKIM KARAKTERİNE SAHİBİZ”
EDA ERDEM DÜNDAR (A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAPTANI):
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2020 Sedat Simavi Spor Ödüllerine takım olarak değer
görülmemiz bizleri çok mutlu etti. Bizler Filenin Sultanları olarak çok genç, dinamik, sahada
asla pes etmeyi sevmeyen bir takım karakterine sahibiz. 2020 yılı da bizler için sportif başarı
anlamında da çok güzel geçti diyebilirim. Olimpiyatlara katılma hakkı kazandık. A Milli Kadın
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Milli Voleybol Takımı olarak bizleri bu ödüle değer gören seçici kurul üyelerine ve Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkürlerimizi tekrardan sunuyoruz. Ayrıca ödül kazananları ve
övgüye değer görülenleri de tebrik ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi bayrağımızı gururla
dalgalandıran voleybolla kalın. Çok sevgiler.”

SPOR ÖVGÜYE DEĞER
Seçici Kurul ayrıca, Fatma Demir’i “Atlet - (Kadınlarda 1.13.48’lik derece ile) Balkan Yarı
Maratonu Şampiyonu” olması nedeniyle övgüye değer gördü.

“ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLMEM BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”
FATMA DEMİR (İBB SPORCUSU)
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusuyum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2020 Sedat
Simavi Spor Övgü Ödülü'ne değer görülmem beni çok mutlu etti. Yaklaşık 12 yıldır atletizm
sporu ile uğraşıyorum. Birçok başarılar elde ettim. Bu yıl ise Balkan yarı maraton şampiyonu
oldum ve daha sonra İstanbul yarı maratonunda ise genel klasman şampiyonu oldum. Dünya
şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kişisel en iyi derecemi geliştirdim. Beni
bu ödüle değer gören seçici kurul üyelerine ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkürlerimi
sunarım. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2020 Sedat Simavi Ödüllerini kazananları ve bu övgüye değer görülenleri kutluyorum. Herkese başarılar diliyorum.”
TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde bu yıl Karikatür ve Fen Bilimleri dallarında ödül verilmedi.
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2021 ÖDÜL TÖRENLERİ

17 Mart 2021

31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler
Yarışması’nda kazananlar açıklandı
Çağdaş ve nitelikli gazetecilerle, medya yöneticilerinin yetişmesine katkı sağlamak
amacıyla düzenlenen 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler
Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, gerçekleştirilen dijital törende açıklandı.
2020 yılından itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı’nın
(ADV) ortak girişimiyle düzenlenmeye devam eden Genç İletişimciler Yarışması’nın ödül
töreni, 16 Mart 2021 Salı günü saat 20.00’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İletişim
Fakültesi öğrencileri, 31’inci kez düzenlenen yarışmaya, Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet
Yayıncılığı dallarındaki projeleri ile katıldı. Seçici Kurullar 17 üniversiteden 53 öğrencinin
toplam 45 projesini ödüle değer buldu.
Bu yıl 31. kez düzenlenen yarışmaya bugüne kadar 20 bine yakın öğrenci 15 binden
fazla projeyle başvurdu. Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal,
Şirin Ediger ise daha önce bu yarışmada ödül alan ve bugün medyada önemli pozisyonlara gelmiş ve başarılı haberlere imza atmış isimlerden bazıları olarak dikkat çekiyor.
Ödül töreninde konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vuslat Doğan Sabancı: “Genç İletişimciler Yarışmasını ilk kez geçen yıl birlikte düzenlediğimiz, gazetecilik sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile bu yıl da
beraberiz. Cemiyet Başkanı Turgay Olcayto ve yarışmamızda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine iletişim dünyasının önde gelen isimleri, çok değerli gazeteci dostlarımız da yarışmamıza jüri olarak katkıda bulundu. Kendilerine de

85

09 ODUL TORENLERI 2019_Layout 1 4/12/22 5:07 PM Page 48

sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum “dedi.
Sözlerine gençlere seslenerek devam eden Vuslat Doğan Sabancı: “Gazetecilik, hayata ve insanlara dokunabilen çok önemli mesleklerden biridir. Çok önemli toplumsal
ve bireysel bir sorumluluktur. Bu yolda size yol gösterecek en önemli rehberiniz ise kendinize duyduğunuz güvendir. Bu yolda kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin! Kendinizi
önünüze çıkacak fırsatlar için daima hazır tutun. En büyük yatırımı her zaman kendinize
yapın! Sürekli öğrenmek, ustaların başarı hikayelerini takip etmek, onlardan ilham
almak, her ne yapıyorsanız yapın sevgiyle yapmak, mutlaka size başarıyı getirecektir.”
diyerek ödül alan gençleri de kutladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
"Genç iletişimci arkadaşlarım; size bazı önerilerde bulunacağım. Bunlardan biri mutlaka çok okumanız, bilgilenmeniz. Türkiye bugünlerde ne çekiyorsa cehaletten çekiyor
onun için sizin gibi gençlere çok çok ama çok ihtiyacımız var. Yeni bir soluk getireceksiniz
medyaya diye düşünüyorum. Özellikle bu
alanda kendinizi geliştirmenizi bekliyorum. Cemiyetimizin yayınladığı Türkiye Gazetecileri Hak
ve Sorumluluk Bildirgesi sizin için bir yol haritası
olmalı. Ondan da yararlanıp gazeteciliğin ne
kadar zor bir meslek olduğunu ama aslında da
ne kadar onurlu bir meslek olduğunu göreceksiniz. Ödül kazanan arkadaşlarımı şimdiden kutluyorum. Yarışmalara katılıp da ödül alamayan
arkadaşlarla yeniden bu yarışmada görüşmek dileğimiz. Ayrıca öğrencilerini bu yarışmaya hazırlayan fakülte dekanlarına, öğretim üyelerine katkılarından ötürü teşekkür
etmek istiyorum. Başarılı yapıtlarınızın devamını diliyorum."

GENÇ İLETİŞİMCİLERİN MUTLULUK VE HEYECAN DOLU GÜNÜ
İletişim Fakültesi Lisans öğrencilerinin 2019 – 2020 ders yılında yaptıkları çalışmalarla katıldıkları yarışmanın Ödül Töreni’nin sunuculuğunu Şule Zeybek yaparken törende iletişim dünyasının deneyimli isimlerinden Habertürk Yazarı Ayşe Özek Karasu,
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Power FM Geveze- Jozi Zalma, Dünya
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ mesajlarıyla gençlere ufuk açtı.
Yarışma kategorilerinde birincilik ödülü sahibi olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği
ile 1.000 TL para ödülünün yanı sıra 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki; ikincilik
ödülü sahibi olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği ile 300 TL değerinde para ödülü ve
150 TL Hepsiburada hediye çeki; üçüncülük derecesine sahip öğrenciler de Ödül Heykelciği ile 200 TL para ödülü ve 100 TL Hepsiburada hediye çekinin sahibi oldular. ‘Güçlü
Kızlar, Güçlü Yarınlar’ Ödülüne değer bulunan katılımcılar ise Ödül Heykelciğinin yanı
sıra 1.000 TL’lik para ödülü ve 500 TL Hepsiburada hediye çeki almaya hak kazandı.
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31. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASINDA
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER VE PROJELERİ
YAZILI DAL
Haber ve Haber Araştırma
Fırat Üniversitesi - Resmiye Tokgöz - Yaşar Kemal'in Göçmenleri: Bulgaristan'dan
Diyarbakır'a Göçmenlerin Hikayesi
İstanbul Aydın Üniversitesi - Büşra Özbakan ve Gamze Polat - Göz Dergisi /
İstanbul’un Saklı Bir Modern Sanat Müzesi: İMÇ
Çukurova Üniversitesi - Selman Özdemir - Otizmli Çocuğu Olan Ebeveynler Mucize
Doktor Hakkında Ne Düşünüyor?

Röportaj
İstanbul Üniversitesi – Adnan Deniz – Mavi Ülkenin İnsanları
Üsküdar Üniversitesi – Merve Şişman – Terör Saldırısının Canlı Tanığı: Ahmet Bulut
Çukurova Üniversitesi – Cemalettin Küçükyel – Çukurova Bölgesi’nde Sinema ve
Seyir: Adana Şehir Merkezinden Toroslar’a Uzanan Yolculuk

Mizanpaj
Erciyes Üniversitesi – Mehmet Uğur – Ölü Dillerin Üstadı ‘Veysel Donbaz’
Erciyes Üniversitesi – Kerim Şimşek – Köyde Sosyal Mesafeli Survivor
Çukurova Üniversitesi – Çiğdem Akdoğan – Okuyorum

Fotoğraf
Erciyes Üniversitesi – Yunus Emre Yankın – Yardımsız Deniz Keyfi…
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Guliza Urustambek Kızı – Mehşeri
Erciyes Üniversitesi – Bilal Orhan – “Satılık” Dünya Mirası

Spor
Gümüşhane Üniversitesi – Vehpi Demir – Yürüyebilmek İçin Yüzdü, Şampiyon Oldu
Çukurova Üniversitesi – Ayça Erterek – Filiz Hoca ve Son Nokta Sporcuları
Çukurova Üniversitesi – Selman Özdemir – Yurtta Heyecanlı Bir Maç Hikayesi

GÖRSEL DAL
Televizyon Haberi
Selçuk Üniversitesi – Jihad Faturrahman, Gül Tekbaş, Rabia Pınar – Verimli
Topraklarda Verimsiz Eğitim
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Selçuk Üniversitesi – Mustafa Aydın, Gencay Umut Karagöz – Meçhule Giden
Bir Yolculuk
Gümüşhane Üniversitesi – Ecem Burcu Güzel, Mustafa Akıncı, Serdar Aslan,
Vehpi Demir – Kekemelik Farkındalık Projesi
İnönü Üniversitesi – Habibe Ödemiş – Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti
Belgesel
Erciyes Üniversitesi – Yasin Serindere – Kanalı Beklerken
İstanbul Üniversitesi – Deniz Zeybek, Adnan Deniz – Mavi Ülkenin İnsanları
(Yaşar Kemal)
Adnan Menderes Üniversitesi – Bayram Küçük – Başka Vatanımız Yok

Kısa Film
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Aziza Akunova – Akıntı
Anadolu Üniversitesi – Deniz Altun – Asit Yağmuru
Hasan Kalyoncu Üniversitesi – İsmail Kurt – Dönüşüm – Inversion

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü:
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Gulnara Aitmamatova - Kayak Yol

İŞİTSEL DAL
Radyo Haber Spikerliği
Selçuk Üniversitesi – Gül Tekbaş, Eda Kahraman – TrouAntiq
Erciyes Üniversitesi – Halit Örer – Salgında Çocuk Olmak
Erciyes Üniversitesi – Enis Melih Eliaçık – Pandemi Radyo

Radyo Programcılığı
Selçuk Üniversitesi – Mustafa Aydın, Rabia Pınar, Jihad Faturrahman Saklı Hikayeler
Selçuk Üniversitesi – Pınar Ağca – Bir Nefes
Selçuk Üniversitesi – Sevim Can Erdal – Köklere Dönüş
Fırat Üniversitesi – Yunus Emre Aydın – Boş Fındıkçılar

İNTERNET YAYINCILIĞI
İnternet Sitesi
Üsküdar Üniversitesi – Rozerin Özbay, Zeynep Şahin, Ceyda Er, Nilay Soysev –
Güneşten Haber Var
Ankara Üniversitesi – Gökay Gürbüz – Ahmet Taner Kışlalı Dijital Arşivi
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Atatürk Üniversitesi – Yasin Muhammet Yavuz, Abdulkadir Bayrakdar Doğrulayanlar

Blog
İstanbul Arel Üniversitesi – Burak Altınok – Sporda Cinsiyetçilik
Üsküdar Üniversitesi – Emre Sertdemir – Emre Sertdemir’in Blogu
Bahçeşehir Üniversitesi – Bilge Nur Ar – Ev Kadınlarının İkinci Vardiyası

Sosyal Medya Projesi
Erciyes Üniversitesi – Atakan Karadeniz – Gözlüklü Muhabir YouTube Kanalı
Erciyes Üniversitesi – Enis Melih Eliaçık – E-spor Gündem
Gümüşhane Üniversitesi – Seda Fırın, Serdar Aslan, Özkan Kılıç, Vehpi Demir – Kekele TV

İnternet Medya Sitesi
Selçuk Üniversitesi – Mustafa Mete Karakuş – CineLog
Üsküdar Üniversitesi – Dilber Dural – Futbolice
Erciyes Üniversitesi – Bilal Orhan, Makbule Aslantaş – Dijital Haber Ağı

TGC-ADV Genç İletişimciler Yarışması Seçici Kurulları
İNTERNET YAYINCILIĞI:
Bircan Özbaş

Medyanet Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü

Feride Başbuğ

Doğan Müzik Yapım Yapım Dijital Haklar ve İş
Ortaklığı Direktörü

Hakan Güldağ

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Simavi

Diken İnternet Sitesi Kurucusu

Murat Sabuncu

T24 Yazarı

Oğuz Güven

Tele1 İnternet Sitesi Yayın Danışmanı

Semra Kardeşoğlu

Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı

İŞİTSEL DAL:
Haluk Sarıtaş

Slow Türk Yayın Yapımcısı

Jozi Zalma

Geveze-Radyo Programcısı

Şafak Karaman

ŞafakKaraman Production TV

Ümit Aslanbay

Cumhuriyet Kitap Editörü

Yavuz Oğhan

Gazete Pencere Yayın Yönetmeni
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GÖRSEL DAL:
Aslı Öymen

Halk TV Program Yapımcısı

Zeynep Gürcanlı

KRT Program Yapımcısı

Doğan Şentürk

Fox TV Genel Yayın Yönetmeni

Göksel Göksu

Habertürk TV Şef Editörü

Sibel Güneş

TGC Genel Sekreteri

Vahap Munyar

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü

Zeynel Lüle

Tele 1 Program Yapımcısı

YAZILI DAL:
Ayşe Özek Karasu
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11 Haziran 2021

TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 75’inci, Basın Müzesi’nin 33’üncü kuruluş yıldönümünde Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi. Törende konuşan TGC
Başkanı Turgay Olcayto, “Günümüzde yaşanan siyaset, medya, sermaye sarmalına bir
de yeraltı örgütlerinin yaptığı tahribat eklendi. Bu durum çeşitli kurumları, yurttaşlarımızı ve elbette gazetecileri de etkiledi. İktidarın çekip çevirdiği ve kendi siyasetine eklediği bazı gazeteciler mesleğin evrensel ilkelerini de ayakaltına aldılar. Mesleği
çökertmek isteyen gruplara karşı meslektaşlarımızın verdiği ayakta kalma ve dik
durma mücadelesini meslek örgütümüz olarak var gücümüzle destekliyoruz" diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 62 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı
Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Tören, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 75’inci, Basın
Müzesi’nin 33’üncü kuruluş yıl dönümünde 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat
14.00’de Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlendi. Covid 19 tedbirleri kapsamında düzenlenen tören davetliler olmadan ödül alan ve ödül verenlerin katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’ni Genel Sekreter
Sibel Güneş sundu. Tören laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazeteciler, Covid 19 salgını sürecinde
ölen gazeteciler, sağlık çalışanları ve yurttaşların anısına bir dakikalık saygı duruşuyla
başladı.
Bağımsız ve bağlantısız gazetecilik anlayışla 75 yıldır mücadele eden Cemiyetin Sedat
Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler tarafından kuruldu91
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ğunu hatırlatan Genel Sekreter Sibel Güneş, TGC’nin halkın haber alma, bilgilenme ve
gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaptığına dikkat çekti. TGC ve Basın Müzesi’nin kuruluş yıldönümleri onuruna bir de sergi düzenlendiğini belirten Genel Sekreter Güneş,
“Basın Müzesi’nde düzenlenen koleksiyon sergisinde yedi ülkeden 39 sanatçının bağışladığı 53 eser, 10-30 Haziran 2021 tarihleri arasında gazetecilerin ve sanatseverlerin ziyaretine açık olacak” dedi.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO:
Tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun konuşmasıyla başladı:“Pandemi nedeniyle bu yıl da Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kısıtlı olanaklarla
kutluyoruz. Gazetelerinde, radyo ve televizyonlarında, internette ürettikleri çalışmalarıyla Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin 62’ncisine katılan meslektaşlarıma öncelikle
teşekkür etmek isterim. Yarışmada ödül, övgü kazananları yürekten kutlarım. Seçici Kurul’a gönderilen eserlere baktığımda geçtiğimiz bu zorlu dönemde yılmadan halkın haber
alma hakkını savunan, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi çerçevesinde
eserlere imza atan gazetecilerimize ‘iyi ki varsınız’ diyorum. Mesleği çökertmek isteyen
gruplara karşı verdiğiniz ayakta kalma ve dik durma mücadelenizi meslek örgütümüz
olarak var gücümüzle destekliyoruz.
Sevgili meslektaşlarım,
Bugünün ayrı bir önemi de var. Bildiğiniz gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 10 Haziran
1946’da kurulmuştu. Bugün aynı zamanda kuruluşumuzun 75’nci yılı. 75.yılımızı yıl
içinde çeşitli etkinliklerle en iyi biçimde kutlamayı planlıyoruz. Kurucumuz Sedat Simavi’nin ve öteki ustalarımızın bize çizdiği yolda ödün vermeden yaptığımız çalışmaları
yine projelendirerek sizlere sunacağız. Günümüzde yaşanan siyaset, medya, sermaye
sarmalına bir de yeraltı örgütlerinin yaptığı tahribat eklendi. Bu tahribat çeşitli kurumları,
yurttaşlarımızı ve elbette gazetecileri de etkiledi. İktidarın çekip çevirdiği ve kendi siyasetine eklediği bazı gazeteciler mesleğin evrensel ilkelerini de ayakaltına aldılar. Bu
durum bütün bir yıl içinde yüreğimizi burkan en büyük üzüntümüz oldu.
Değerli meslektaşlarım,
Sizin bu mutlu gününüzde ülkemizin içinde bulunduğu kaostan söz etmeyeceğim.
Kotardığınız mesleğin yüzünü ağartan eserlerinizi ödüllendirilme zamanınız şimdi. Ödül
alan, ödül almayan ama yarışmaya katılan tüm arkadaşlara teşekkürlerimi yinelemek
isterim. Pandemiye rağmen özverili çalışmalarıyla eserleri inceleyen seçici kurullarımızı
da tebrik etmek isterim. Zor bir görevi en iyi biçimde yerine getirdiler. Umarım önümüzdeki yıl pandeminin sona erdiği keyifli bir yaz başında Başarı Ödüllerimizde yine birlikte oluruz.”
TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun konuşmasının ardından ödüllerin dağıtımına geçildi.

HABER SİYASAL
İklim Öngel Cumhuriyet Gazetesi’nde 18 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Sahte
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Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İklim Öngel’in
ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, Radyo TV Seçici Kurul üyesi iletişim
akademisyeni Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen’den aldı.

HABER EKONOMİ ÖDÜLÜ HÜRRİYET’TEN GÜLİSTAN ALAGÖZ’ÜN
Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi’nde 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Depreme Bile Gerek Yok” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
Gülistan Alagöz’e ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan verdi. Ödül alan Gülistan Alagöz duygularını şöyle dile getirdi:
“TGC’den aldığım dördüncü ödül. Her seferinde heyecan ve onur duyuyorum. Tüm
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zorlu yolda bu ödül bana güç verecek.”

HABER EKONOMİ ÖVGÜYE DEĞERİ EVRENSEL’DEN MELTEM AKYOL ALDI
Meltem Akyol Evrensel Gazetesi’nde 17 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kaza
Yapan Kuryeye ‘Hasarı Karşıla’ Dediler” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.
Meltem Akyol ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan
Atakan’dan aldı.
Meltem Akyol “Artan baskıyla birlikte moto kuryeler siparişleri yetiştirmek için hayatınI kaybediyor, pek çoğu trafik kazası olarak geçiyor kayıtlara. Mayıs ayında sadece
232 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk beş ayında 972 işçi hayatını kaybetti. Güvencesiz olarak virüsün kucağına atılan işçiler onar onar, yüzer yüzer hayatlarını kaybediyor. Evrensel
ile birlikte birçok gazete ceza, tazminat davalarıyla, ilan kesme cezalarıyla karşı karşıya.
Tüm baskılar adına gerçeğin arkasında ısrarla duran meslektaşlarım ve iş cinayetlerinde
hayatını kaybeden işçiler adına övgüye değer ödülümü alıyorum.”

HABER TOPLUM ÖDÜLÜNÜ MİLLİYET VE DEMİRÖREN HABER AJANSI PAYLAŞTI
Seçici Kurul bu yıl haber toplum ödülünü Milliyet Gazetesi ile Demirören Haber
Ajansı arasında paylaştırdı.
Milliyet Gazetesi’nden Cihat Aslan ve Demirören Haber Ajansı’ndan Gülseli KenarlıHarun Uyanık- Akif Özdemir ödüle değer görüldüler.
Cihat Aslan Milliyet Gazetesi’nde 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Üç Köyü
Üfürdü” başlıklı haberiyle ödül aldı. Cihat Aslan “Bu ödül benim yedi yıllık meslek yaşamımın ilk ödülü. Ödül almak büyük motivasyon sağlıyor. Ödülümü aileme, gazeteme,
işini kaybetme pahasına bana bu haberin bilgisini veren filiasyon ekibinin yöneticisine
ve sağlık çalışanlarına adıyorum” diye konuştu.
Gülseli Kenarlı- Harun Uyanık- Akif Özdemir Demirören Haber Ajansı’nda 13 Aralık
2020 tarihinde yayınlanan “Refakatçi Borsası” haberi ile ödüle değer bulundu. Ödül
alan gazeteciler duygularını şöyle dile getirdi:
Gülseli Kenarlı: “Biz üç kişi aldık ödülü, Türkiye’nin birçok noktasından hazırladığımız
bir haberdi. Bir ekip işinin ne kadar değerli olduğunu bu ödülle taçlandırmış olduk. Pan93
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demi süreci zor bir süreç. Sadece sağlık çalışanları değil bu uğurda birçok insanın hayatını
ortaya koyarak çalıştığını anlatmak istedik”
Akif Özdemir : “Çok heyecanlıyım. Bu ödülü almak için Adana’dan geldim. Ben de
ödülümü Demirören Haber Ajansı ailesine ve Anadolu’nun dört bir yanında haberlerini
ulaştırmak için çalışan meslektaşlarıma ithaf ediyorum.”
Harun Uyanık: “Bu ödül benim ilk ödülüm. İlk başvuru yaptığım yarışmada bu ödülü
aldım. Genç arkadaşlara da tavsiyem ödüllere başvursunlar. Hepsi bu heyecanı yaşasın.
Teşekkür ediyorum.”
Milliyet’ten Cihat Aslan’a, Demirören Haber Ajansı’ndan Gülseli Kenarlı- Harun Uyanık- Akif Özdemir’e ödüllerini TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen sundu.

HABER EĞİTİM ÖDÜLÜNÜ BİRGÜN’DEN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN ALDI
Mustafa Mert Bildircin Birgün Gazetesi’nde 23 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan
“Sembollerle Gericilik” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Mustafa Mert Bildircin
yerine ödülünü Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra
Kardeşoğlu Kanar aldı. Ödülü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi Mesude Erşan
verdi.

HABER SAĞLIK ÖDÜLÜ BİRGÜN’DEN İSMAİL ARI’NIN
İsmail Arı Birgün Gazetesi’nde 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan “Koronavirüs
Testi Menzil’e Emanet” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İsmail Arı ödülünü TGC
Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi Mesude Erşan’dan aldı. İsmail Arı “Ödülümü sağlık
dalında aldım. Ödülümü bir buçuk yıldır covid 19 salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına adıyorum” dedi.

HABER KÜLTÜR-SANAT-MAGAZİN ÖDÜLÜ DOĞAN HIZLAN’A VERİLDİ
Doğan Hızlan Hürriyet Gazetesi’nde 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Sağlık Bakanı Devrede: İlhan Başgöz’ün Memleket Hasreti Son Buluyor” başlıklı haberiyle ödüle
değer bulundu.
Doğan Hızlan ödül törenine katılamadığı için ödülünü Hürriyet’ten Murat Yeşilyurt
Genel Sekreter Sibel Güneş’in elinden aldı. Törende Doğan Hızlan’ın mesajı da paylaşıldı.
Doğan Hızlan’ın mesajında şu görüşler yer aldı: “Bugün sizle birlikte olup hasret gidermeyi çok isterdim ama ne yazık ki aylar önce TRT için verilmiş bir söz sizden beni ayırdı.
Çeşitli jürilerde yer alıyorum. Ödül vermeye alıştım ama ödül almaya pek alışamadım.
Ödül vermek olağan bir işken, ödül almak olağanüstü bir durum. Bir büyük bilgini İlhan
Başgöz’ü ülkesine döndürmek için başvurumu hemen uygulamaya koyan Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca’ya da teşekkür ederim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin böyle bir ödülü
bana lâyık görmesi de, ödülün unutulmaz ödüller arasında yer almasını sağlıyor.”

HABER SPOR ÖDÜLÜ BİRGÜN’DEN EREN TUTEL’E VERİLDİ
Eren Tutel Birgün Gazetesi’nde 17 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Hem Hakem
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Hem Sporcu Hem Şampiyon” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto’dan alan Eren Tutel “Beni ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Biz yaptığımız haberler yüzünden baskı görüyoruz. BİK tarafından ilan kesintisine
uğruyoruz. Bu ödülü Birgün Gazetesi emekçilerine adıyorum teşekkür ederim” dedi.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN
Işıl Özgentürk Cumhuriyet Gazetesi’nde 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kızışmış Erkekler Örgütü!” başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu. Işıl Özgentürk katılamadığı için ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Seçici Kurul Üyesi Miyase İlknur aldı.
Ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu Kanar verdi.

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜ CUMHURİYET’TEN ZEHRA ÖZDİLEK ALDI
Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi’nde 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan “Zindaşti Trafiği” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu. Özdilek ödülünü TGC Başkan
Yardımcısı Doğan Şentürk’ün elinden aldı. Zehra Özdilek “Meslek hayatımın altıncı
ödülü, altı yıldır bu mesleği yapıyorum. Her aldığım ödülü beni yetiştiren Cumhuriyet
Gazetesi’ne adıyorum. Ödüle layık gören jüriye de teşekkür ediyorum” diye konuştu

HABER ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER BİRGÜN’DEN UĞUR ŞAHİN’İN
Uğur Şahin Birgün Gazetesi’nde 19-27 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan “Kentin Soluğu” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü. Uğur Şahin’e ödülünü TGC Yönetim
Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu Kanar verdi. Uğur Şahin, “Seçici Kurula teşekkür ediyorum. Kentin görünmeyen, sesini duyuramayan insanların sesini duyurduğum için çok
mutluyum” dedi.

RÖPORTAJ-SÖYLEŞİ
Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı

SAYFA DÜZENİ ÖDÜLLERİ
a) Birinci Sayfa Düzeni:
Arif Dizdaroğlu Hürriyet Gazetesi’nde 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “birinci
sayfasıyla” ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş sundu.
Arif Dizdaroğlu ödülünü alırken “Pozitif bir haberle karşınıza çıkmak isterdim ama deprem ülkemizin bir gerçeği. Sıkça yaşıyoruz bu gerçeği. Son olarak İzmir’de yaşadığımız
felaket, öldürenin deprem değil, sağlıksız binalar olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Ödülü sayfaya emeği geçen tüm arkadaşlarım adına alıyorum” diye konuştu.

b) İç Sayfa Düzeni:
Osman Ortakçı Milliyet Gazetesi’nde 2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan “12.
sayfasıyla” ödüle değer bulundu. Osman Ortakçı ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Aktaş’tan aldı.
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Osman Ortakçı “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Jüriye teşekkür ederim” dedi.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ T24’DEN TAN ORAL’IN
Tan Oral T24’ de 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan “Betonlaşmadan Yakınmak”
karikatürüyle ödüle değer bulundu. Tan Oral’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto verdi. Tan Oral konuşmasında şunları söyledi:
“Bu güzel ödülü jürinin inceliği olarak görüyorum. Esas teşekkürüm de bu günün zor
şartlarında gazeteciliği başarıyla götüren genç arkadaşlarıma. Onların arasında olduğum
için de teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ CUMHURİYET’TEN KURTULUŞ ARI’NIN
Kurtuluş Arı Cumhuriyet Gazetesi’nde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “İnsanlık
Öldü” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Kurtuluş Arı’ya ödülünü TGC Balotaj Kurulu
Başkanı Hilmi Hacaloğlu sundu. Kurtuluş Arı duygularını şöyle dile getirdi:
“Edirne’de çektiğim bu fotoğraftaki insanlar, insan kaçakçılarının Meriç nehrinde bir
adacığa bıraktığı onlarca mültecidendi. Bu insani krizin ortasında biz gazetecilerin görevi
insanların yaşadıkları acıları, kayıpları, umutlarını dünya göstermek, koz aracı, masalarda
el yükseltme kartı olarak kullanılmamasını sağlamak.”

TELEVİZYON-RADYO ÖDÜLLERİ
TV HABER ÖDÜLÜNÜ FOX TV’DEN BARIŞ KAYA VE AKİF BALIKÇIOĞLU ALDI
Barış Kaya ve Akif Balıkçıoğlu 24 Aralık 2020 tarihinde Fox TV’de yayınlanan “Sözler
Değişti Ama Arşiv Yerinde” başlıklı TV haberiyle ödüle değer bulundu. Barış Kaya ile
Akif Balıkçıoğlu’nun ödüllerini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi. Barış Kaya ve Akif
Balıkçıoğlu konuşmalarında şunları söyledi:
Barış Kaya: “Meslek hayatımın en kıymetli ödülü, çok teşekkür ediyorum. Haber detayda gizli. Küçük bir detay haber olabiliyor, ödül de getirebiliyor. Bizim işimiz çelişkileri,
anlatılanlarla yapılanları ortaya koymak. Bunun için iki özgürlük alanına ihtiyaç var. Güçlü
bir kurumun arkanızda olması lazım. Haber için de sahada gazetecilerin her yerde görev
yapabilmesi, kısıtlama olmaması gerekiyor.”
Akif Balıkçıoğlu: 14 yıldır Fox Haber’deyim. İşimizi tutkuyla yapıyoruz. Böyle ödüllü
haberleri yapmaya devam edeceğiz. TGC’ye ve Jüriye teşekkür ediyorum.”

TV HABER ÖVGÜYE DEĞER KANAL D’DEN ŞEVVAL ŞİRİN’İN
Şevval Şirin 20 Mart 2020 tarihinde Kanal D’de yayınlanan “Ünlüler ve Sahte İlaç”
başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.
Şevval Şirin ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ’ın elinden aldı.
Şevval Şirin ödülünü alırken duygularını şöyle dile getirdi:
“Her gazetecinin her TV habercisinin, emekçisinin gönlünde TGC gibi kıymetli bir
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kurumdan ödül almak var. 25 yaşındayım. Yedi yıldır bu meslekteyim. Bana tek bir harf
bile öğretmiş tüm meslek büyüklerime teşekkür ediyorum.”

TV HABER ARAŞTIRMA
Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı

TV HABER PROGRAM ÖDÜLÜ MELİKE ŞAHİN
Melike Şahin NTV’de 14 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan “Unutmamak İçin”
haber programıyla ödüle değer görüldü. Şahin’e ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı
Hakan Güldağ sundu. Melike Şahin ”Dosya yayınlandıktan sonra bu nisan ayında halamı
kaybettim. Ne kadar empati yapsak da yaşamak çok başkaymış, ateş düştüğü yeri yakıyormuş. 48 bin insan virüs nedeniyle öldü. Unutmamamız gereken hikayeleri, insanların
hafızasına kazımak için bu dosyayı hazırladık” diye konuştu.

TV BELGESEL
Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı

TV KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜNÜ MÜGE İPLİKÇİ ALDI
Medyascope TV’de 14 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan “Zeytin Dalı” programıyla
ödüle değer görülen Müge İplikçi’ye ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu
verdi. Müge İplikçi ödülünü alırken şunları söyledi:
“Hepinize çok teşekkür ediyorum. Medyascope altı yıl önce kuruldu. Ben de beş yıldır
Zeytin Dalı programını yapmaya başladım. Amacım, kafamdaki vahayı kendimce oluşturduğum bir programa dahil edebilmekti. Zeytin Dalı’nın bizimle buluşabilmesiydi.
Ödül ülkemdeki tüm zeytin ağaçlarına gitsin.”

TV SPOR DALINDA
Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı

TV KAMERA ÇALIŞMASI
Seçici kurul bu yıl TV kamera çalışması ödülünü CNN Türk TV ile Habertürk TV arasında paylaştırdı. CNN Türk TV’den Ahmet Akpolat ve Habertürk TV’den Hasan Dönmez
ödüle değer görüldüler.
Ahmet Akpolat CNN Türk’te 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “İHA'nın Vurulma
Anı” çalışmasıyla ödül aldı. Ödülünü iletişim akademisyeni Prof. Dr. Şükran Kuyucak
Esen verdi.
Ahmet Akpolat ödülünü alırken “Haberi yapan emekçilere değil, medyatik kişilere
veren kurumlar var. Bu nedenle TGC’nin verdiği ödül bizim için çok değerli” dedi.
Hasan Dönmez Habertürk TV’de 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan “Ermenistan'a
Ait İHA Düştü” çalışmasıyla ödüle değer görüldü. Ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel Göksu’nun elinden aldı. Hasan Dönmez ödül için TGC’ye teşekkürlerini iletti.
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RADYO HABER PROGRAM ÖDÜLÜ TRT NAĞME’DEN ÇİĞDEM IŞIK VE SEVİLAY TUNALI’NIN
Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı TRT Nağme’de 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan
“Radyolu Günler” adlı programıyla ödüle değer bulundu.
Çiğdem Işık İle Sevilay Tunalı’ya ödüllerini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto sundu. Ödül alan gazeteciler görüşlerini şöyle paylaştı.
Çiğdem Işık: Meslekte heyecanım hiç bitmiyor. Radyoda yaşadık büyüdük evimiz bildik. Çok değerli insanlarla tanıştık dost olduk. Radyoyu çok sevdik, araştırdık. Öğrendiklerimizi dinleyicilerimizle paylaştık. Onlar da bizim gibi radyoyu çok sevsin istedik.
Seçici Kurula çok teşekkür ediyorum.
Sevilay Tunalı: Gerçekten çok mutluyuz. Jüri üyelerine çok teşekkür ediyoruz. 1950’li
yılların tüm ses ve yazılı arşivini araştırarak bu programı hazırladık. Sizi TRT Nağme’ye
davet ediyorum.

İNTERNET ÖDÜLLERİ
İNTERNET HABER ÖDÜLÜNÜ BBC TÜRKÇE’DEN NEYRAN ELDEN ALDI
Neyran Elden 17 Nisan 2020 tarihinde BBC Türkçe ’de yayınlanan “Cerrahpaşa'da
Bir Gün” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü TGS Önceki Başkanı Uğur Güç
verdi. Neyran Elden ödülü sağlık çalışanlarına adadıklarını belirterek şöyle devam etti:
“Meslek hayatımda aldığım ilk ödül bu nedenle çok kıymetli. Haberi yaptığımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür
ederim.”

İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜ AMERİKANIN SESİ’NDEN UMUT ÇOLAK’IN OLDU
Umut Çolak 29 Şubat 2020 tarihinde Amerika’nın Sesi’nde yayınlanan “İnsan Kaçakçısı: Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.
Umut Çolak ödülünü TGC Balotaj Kurulu Başkanı Hilmi Hacaloğlu’ndan aldı.
Umut Çolak “Özgürce haber yapabilmek çok önemli, bir kaygı taşımadan haber önerebilmeli ve yapabilmeliyiz. Bu açıdan çalıştığım kuruma da çok teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜNÜ ATİLLA TÜRKER ALDI
Atilla Türker 1 Temmuz 2020 tarihinde Ajans Spor’da yayınlanan TFF Tahkim Kurulu
Başkanı Murat Balcı Futbolcuları Dolandırdığı Gerekçesi İle Tutuklanan Menajerin Avukatlığını Üstlendi başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu. Ödülünü TGC Denetim
Kurulu Başkanı Arif Esen sundu. Atilla Türker ödülünü alırken şöyle konuştu:
“Türkiye’nin en büyük ve en saygın gazetecilik örgütünden bu ödülü almak inanılmaz
derecede mutluluk verici bir olay. 42 yıldır aralıksız spor muhabirliği yapmaya çalışıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, iyi ki varsınız.”
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NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2020 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, “Bağımsız ve objektif
gazetecilik çabasını sürdürmesi, ekonomi ve finans alanında uzman gazeteciler yetiştirmesi, Türkiye’de ekonomi ve finans okuryazarlığına katkısı, karmaşık uluslararası finans
bilgilerini geniş kesimlerin anlayacağı yalın biçimde aktarma ve yorumlama yetkinliği”
nedeniyle Bloomberg TV sunucusu ve Dünya Gazetesi yazarı Açıl Sezen’e verilmesini
kararlaştırdı.
Açıl Sezen ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’dan aldı.
Açıl Sezen ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Meslek hayatımın en onurlu günü diyebilirim. Çok şanslıyım, bu işin okulunu okurken TGC’nin iki başkanının öğrencisi olma onuruna nail oldum. Nezih Demirkent adına
verilen bir ödülü alma şansım oldu. 12 yaşında gazeteci olmaya karar verdim. Bu yıl 26.
yılım. Koşullar ne kadar zor olursa olsun bu mesleği yapmak ne kadar güç olursa olsun
her zaman bu mesleği yapma şansına sahip olduğum için şükrettim.“

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun önerilerini değerlendirdi.
Habertürk TV’den Öznur Karslı Çetiner, BBC Türkçe’ den Hatice Kamer ve Milliyet
Gazetesi ödüle değer bulundu.
Öznur Karslı Çetiner 28 Haziran 2020 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan Hayatın
İçinden Programı’nda yer alan Şule Çet davasıyla ilgili röportajıyla;
Hatice Kamer 29 Temmuz 2020 tarihinde BBC Türkçe’ de yayınlanan “Mutlu Kaya:
Ömrümü adalete adadım diyor" başlıklı haberiyle;
Milliyet Gazetesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren "16 Günlük Aktivizm Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası" yla 2020 kadın haberi ödülüne
değer bulundu.
Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel
Göksu sundu. Öznur Karslı Çetiner duygularını şöyle dile getirdi:
“Şule Çet’in hazin hikayesi bize ödül getirdi. Bu söyleşide katkısı bulunan tüm Habertürk ekibine teşekkür ediyorum.”
BBC’den Hatice Kamer törene katılamadı. Ödülünü Neyran Elden aldı. Ödülü TGC
Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan verdi. Neyran Elden Hatice Kamer’in mesajını paylaştı. Mesajda şu görüşler yer aldı:
“Aldığım ödülü Mutlu Kaya ve ablası Dilek gibi şiddet kurbanı olmuş, hayatını kaybetmiş binlerce cana, kadınların haklı mücadelesine emek veren, geliştiren tüm kadınlara
adıyorum”
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Milliyet Gazetesi’nin ödülünü Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş
aldı. Ödülü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan sundu.
Pınar Aktaş şöyle konuştu:
“Genel Yayın Yönetmenimiz Mete Belovacıklı’nın sevgi ve saygılarını iletmek istiyorum. Milliyet kurulduğu günden beri sosyal sorumluluk projeleriyle hep toplumun sorunlarına eğilen bir gazete olmuştur. Kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi
çalışmalarımız herkes tarafından biliniyor. Ödüle layık görülen çalışma da BM Kadın Birimi ile yaptığımız bir çalışmaydı. Bu bir ekip işiydi. Ödülü tüm Milliyet Gazetesi çalışanları adına alıyorum.”

SPONSORA PLAKET SUNULDU
Törenin medya takip sponsorluğunu Dijital Basım üstlendi. Törenin ikram sponsoru
ise Yıldız Holding oldu. Törenin ikram sponsoru Yıldız Holding’e teşekkür plaketini TGC
Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ sundu. Plaketi Yıldız Holding İletişim Danışmanı
Mustafa Kaya aldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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26 Temmuz 2021

TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
TGC’nin Basın Özgürlüğü Ödüllerinin dağıtıldığı törende TGC Başkanı Turgay Olcayto
Türkiye’de uzun yıllardır basın özgürlüğü olmadığına dikkat çekerek “Parlamenter demokrasinin yeşertilmesi için kamuoyunun haber ve bilgi kaynaklarının daha sağlıklı işlemesi lazım. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kalkmalı, gazeteciler
üzerindeki baskı ve tehditler son bulmalı” diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Basın Özgürlüğü’nün önemini vurgulamak
için 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri 26 Temmuz 2021 Pazartesi
günü Burhan Felek Konferans Salonu’nda sahiplerini buldu. Tören Covid-19 tedbirleri
kapsamında kısıtlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Törenin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Tören Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen tüm
gazeteciler, Covid 19 salgınıyla mücadelede vefat eden sağlık çalışanları ve yurttaşlar
adına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto törende yaptığı konuşmada
şunları söyledi:
“Biz basın özgürlüğünü hep halkın, halkların haber alma gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı diye tanımlarız. Bu kavrama baktığımızda Türkiye'nin basın özgürlüğünde
neden bu denli alt sıralarda dolaştığını anlayabiliriz. Biz ülke olarak bazı gelişmekte olan
ülkelerle, az gelişmiş olan ülkelerle birlikte basın özgürlüğünde sonuncu sıralarda uğraşıp
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duruyoruz. Neden böyle? Çünkü tek parti döneminden Menderes dönemine, darbelerden günümüze Türkiye'de kimse basın özgürlüğü vardır diyemez. Basın sürekli kontrol
altında. Gazeteciler her gün biraz daha yıpratılıyor. İktidarın yüzde 90'ından fazlasına
egemen olduğu bir medya var. İktidar medyasında doğru olmayan birçok haber yayınlanıyor. Ama muhalif gazeteleri, gazetecileri yalan yazmakla suçluyorlar. Psikolojide
bunun bir karşılığı vardır. Yansıtma yöntemiyle bütün kötülükleri karşı tarafa yıkıyorlar.
Türkiye bu alışkanlığı yıkmalı, kendisi ile yüzleşmeli. Devleti ile toplumu ile yüzleşmeli.
Parlamenter demokrasinin yeşertilmesi için kamuoyunun haber ve bilgi kaynaklarının
daha sağlıklı işlemesi lazım. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kalkmalı,
gazeteciler üzerindeki baskı ve tehditler son bulmalı. Gazetecileri birbiriyle vuruşturan
kimi kurumlara ödün verilmemeli. Bütün bu zorlu koşullara karşın özellikle de sahadaki
genç meslektaşlarımızın özveriyle çalıştıkları dikkate alınarak onlara destek vermeli, dayanışma içinde olmalıyız. Hepinize geldiğiniz için bu zor koşullarda teşekkür etmek istiyorum. Seçici kurulumuza şükranlarımız var. Ödül alanları kutluyorum, hepinize saygılar
sunuyorum.”
Basın Özgürlüğü Ödülleri kişi dalında T24 yazarı Tolga Şardan ve Fransız Haber Ajansı’ndan Bülent Kılıç’a verildi
Tolga Şardan Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu tarafından “İktidarın karartma
uygulamaya çalıştığı adliye haberciliği alanında okuru haberle buluşturma çabası nedeniyle” kişi dalında ödüle değer görüldü.

TOLGA ŞARDAN: HABER TOPLUMUN GIDASIDIR
Kişi dalında Basın Özgürlüğü Ödülü’nü TGC Genel Sekreter Yardımcısı ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’dan alan T24 yazarı Tolga Şardan bir konuşma yaptı:
“Öncelikle seçici kurula beni aday gösteren TGC Yönetim Kurulu’na çok teşekkür
ediyorum. Son dönemde gazetecilik bu coğrafyada bayağı zorlaştı. Tabii gazeteciliğin
en büyük parametrelerinden biri de halkın bilgilendirilmesi, toplumun kamuoyunun
olanları doğru öğrenmesi. Ben alaylı bir gazeteciyim. Benim meslek abilerim Milliyet
Gazetesi’nde bana bunu bu şekilde öğrettiler. Kariyerim boyunca hep haberin içinde
oldum ve sokaktan gelen ve toplumu ilgilendiren toplumun yararına olan konuları haberleştirmeye çalıştım. Ne yazık ki son dönemde habercilik çok sıkıntılı bir hal aldı. Biz
çok sıkıntı çekiyoruz. Ben burada genç kardeşlerime, meslektaşlarıma yine habercilikten
kopmamaları tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü haber sokakta ve haber bu toplumun
yaşamasına katkı sunan en önemli etkenlerden biridir, gıdasıdır diye düşünüyorum.”

BÜLENT KILIÇ: BU TOPRAKLARA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GELİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ
SÜRECEK
Fransız Haber Ajansı (AFP)’den Bülent Kılıç Seçici Kurul tarafından “Bin bir güçlükle,
can güvenliğinin ihlal edilmesi pahasına, tüm engellemelere rağmen gazetecilik görevini
yapmaya devam eden muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar adına” ödüle
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değer bulundu.
Kişi dalında Basın Özgürlüğü Ödülü’nü Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurul Üyesi
ve T24 Yazarı Tuğrul Eryılmaz’dan alan Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri Bülent Kılıç
konuşmasında şunları söyledi:
“Sevgili büyüklerimin bunu bana layık görmesi benim için çok önemli. Seçici Kurulda
çok önemli isimler var. Basın özgürlüğü bu coğrafyada uzun süredir verilen bir mücadele.
Bu mücadele sürecek. Biz gazeteciler yalnızken mazlum görünsek de beraberken gördüğüm kadarı ile bayağı bir güçlüyüz. Bu konuda çok mutluyum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne, Türkiye Gazeteciler Sendikası’na, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne,
bana destek olan bütün gazeteci meslektaşlarıma, bütün yurttaşlara çok çok teşekkür
ediyorum. Bu topraklara basın özgürlüğü, demokrasi gelene kadar mücadelemize devam
edeceğiz.”

KURUM DALINDA ÖDÜL, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ile BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DEMOKRATİK DİRENİŞ BİLEŞENLERİ’NİN
Basın Özgürlüğü Seçici Kurulu tarafından “Halkın haber ve bilgi alma, gerçekleri öğrenme, ifade özgürlüğünü kullanma, akademik özerklik, sağlık ve eğitim hakkını savunmak konusundaki mücadeleleri dolayısıyla” Kurum Dalındaki ödül Türk Tabipleri Birliği
İle Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenleri’ne verildi.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş’ten aldı.

TTB BAŞKANI FİNCANCI: HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI BİLGİYE DAYANIR
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ödülü aldıktan sonra yaptığı
konuşmada duygularını şöyle dile getirdi:
“TGC‘ye, Başkanına, Genel Sekreterine, Seçici Kurula, TTB adına, tüm hekimler adına
teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle TTB’nin salgının başından beri yapmaya çalıştıklarının görünür olması adına bu ödül çok kıymetli Geçtiğimiz günlerde Britanya kökenli
bir veri kurumu Total Analyses’ın Covid-19 sağlık veri şeffaflığı indeksinde Türkiye100
ülke arasında 97. sırada çıktı. TTB hekimlerin hakları için mücadele ediyor. Tıpkı basın
özgürlüğü için basın emekçilerinin hakları için uğraş vermeniz gibi. TTB aynı zamanda
demokratik bir kitle örgütü. Halk sağlığını korumak temel ilkelerinden biri. Halk sağlığının
korunması bilgiye dayanır. Bilgi edinme hakkımızın ne yazık ki sınırlandığı koşullarda halk
sağlığının korunması ile ilgili olumlu adımlar atabilmek de olanaklı değil. TTB’nin bu
toplumun bilgi edinme hakkını savunması ve bilgiye erişerek halk sağlığı için uğraş vermesi, hepimizi sağlıklı tutma uğraşıdır. Bilgi edinme hakkımızı savunmak, ifade özgürlüğünü savunmak çok önemli. TGC’ye ifade özgürlüğünü savunan, basın özgürlüğü için
mücadele sürecini hiç yılmadan sürdüren bu adımları için teşekkür ediyoruz. Tüm sağlık
emekçileri adına bu ödülü onurla alıyoruz Ve tabii ki bilgi edinme hakkını, ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Tüm ödül alan sevgili
dostlarımızı da kutluyoruz.”
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AKADEMİSYEN SELCAN KAYNAK: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenleri adına ödülü akademisyen Selcan
Kaynak ile öğrenciler Uğur Ünal ve Onur Kavalcı aldı.
Akademisyen Selcan Kaynak, ödülü alırken “TGC’ye çok teşekkür ediyorum. TTB ile
bu ödülü paylaşmak büyük bir onur” dedi ve şöyle devam etti:
“Ben aslında buraya akademisyenleri temsilen geldim ama gönlümüz isterdi ki Can
Candan arkadaşımız burada olsun. Can Candan çok değerli bir belgesel yönetmeni. Ayrıca üniversitemizin çok değerli bir hocası ve direnişimizin ilk gününden itibaren bizi fotoğraflayarak kaydederek aslında direnişimizin görsel hafızasını oluşturdu.
Maalesef hukuksuz bir şekilde tam bayramdan önce işine son verildi. Tabii biz bu kararı kabul etmiyoruz ve mücadelemize devam edeceğiz. Can Candan bizim çok değerli
bir hocamız. Onun bu ödülü gelip almasını isterdik ama şehir dışında olduğu için onun
yerine, diğer bileşenler adına bizler gelebildik. Ben Can Hoca, yine derslerine son verilen
Feyzi Erçin Hoca ve bileşenlerin hepsi adına buradayım. Ayrıca bizlerden de önce onlarca
senedir akademik özgürlük, özerklik mücadelesi veren yüzlerce öğrenci akademisyen,
çalışanlar, mezunlarla, bunun için çok ağır bedel ödemiş kişiler için bu ödülü alıyorum
ve ödülü Can Candan'a ithaf ediyorum.”

ÖĞRENCİ UĞUR ÜNAL: OKULUMUZDAKİ HAK İHLALLERİNİ HABERLEŞTİRMEYE DEVAM
EDECEĞİZ
Ödülü öğrenciler adına alan Boğaziçi TV’de görev yapan Uğur Ünal “Boğaziçi Direnişi
Bileşenleri’ni bu ödüle layık gördüğü için gerçekten çok teşekkür ediyoruz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne. Böylesine nefes almaya en ihtiyaç duyduğumuz anlarda bize yalnız
olmadığımızın hissettirilmesi bizim için kıymetli” diye konuştu. Uğur Ünal sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Benim adım Uğur bu benim için çok önemli. 1993 doğumlu bir insanım. Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü tarihte doğan çocuklardan biriyim. Adımızı ondan alıyoruz.
Evimizde duvarda posterler olurdu ‘O mu olmam gerekiyor?’ şeklinde kendimi sorgulamalara girerdim hep ama o olmam gerektiğinin hiç hayalini kurmazdım.
2021’in başında okulumuza bir rektör ataması yaşandı antidemokratik bir yöntemle.
Sonra okulumuzun içine Çevik Kuvvet girdi ve hiç hoş olmayan şeyler yaşandı diyebilirim
gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler. O esnada okula basın sokulmuyordu. Biz de kendi
olanaklarımızla 19 Şubat günü Boğaziçi TV olarak yayına girdik. Okulun içinde yaşanan
bütün hak ihlallerini, bütün antidemokratik uygulamaları okul dışına ulaştırmayı kendimize görev bildik. Hak temelli haberciliğin önce ne olduğunu öğrendik, sonra uygulamaya koyduk. Okulumuzda hak ihlalleri olduğu sürece biz de onları haberleştirmeye
devam edeceğiz. İyi ki varsınız iyi ki varız. Çok sağ olun.”
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4 Kasım 2021

TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen
“Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”ne değer bulunan 16 gazeteci 4 Kasım 2021 Perşembe günü düzenlenen törende ödüllerini aldı. Ödülü almak için 50 yıl gazetecilik yapmış, 70 yaşından gün almış olmak gerekiyor.
Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki
başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın
Hizmet Ödülleri Töreni 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00’de Burhan Felek Konferans Salonu’nda Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.
Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı tören Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazetecilerin anısına saygı
duruşuyla başladı.

TURGAY OLCAYTO: BURHAN FELEK ÇOK RENKLİ BİR GAZETECİ VE İSTANBUL
BEYEFENDİSİYDİ
Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti'ni kurumsallaştırmak açısından büyük emek harcayan, en uzun süreli başkanlık
yapma unvanını elinde tutan Burhan Felek çok renkli bir İstanbul beyefendisiydi” dedi.
Başkan Olcayto şöyle konuştu:
“Ustalıkla kullandığı hep mizaha yatkın bir kalemi vardı dolayısıyla da toplumun
hemen her kesiminin severek okuduğu bir yazardı. Türkiye'de gerçekten zor yapılabilir
bir iş olan gazeteciliği pek kavga dövüş etmeden sükunetle yürüten bir başkan oldu.
Spordan, müzikten, danstan anlardı, çok iyi bir mizah yazarıydı. Onu saygı ve sevgiyle
anıyoruz.”
Törenin ikram sponsorluğunu Ülker yaptı. Medya takip sponsorluğunu Dijital Basın'ın
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yaptığı törende Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ve Burhan Felek’in yeğeni
Okşan Atasoy da bir konuşma yaptı.

OKŞAN ATASOY: BURHAN FELEK GAZETECİLİĞİ İP CAMBAZLIĞI OLARAK GÖRÜRDÜ
“Bana soruyorlar ‘72 yıl Burhan Felek köşesinde her yıl profesyonel olarak nasıl yazı
yazdı?’ diye ben de onun yanında, himayesinde büyümüş bir insan olarak çok araştırdım
Burhan Felek ile ilgili 25 bine yakın yazı felek.org adresine eklendi.
1910 yılında Donanma Dergisi’nde profesyonel gazetecilik hayatına başladı ve vefatının bir hafta öncesine kadar yazı yazdı. Üslubuna uygun yazarsan her şeyi yazabilirsiniz
derdi. Üslup ve mizah onun için çok önemliydi. Fıkralarla üç kuşaktan fazla okuyucuya
hitap edebilmişti. Gazetecilik ip cambazlığına benzer derdi. Ağı olmayan ip cambazlığı
olarak tanımlardı. Kalemini de denge unsuru olarak kullanırdı.”

BU YIL 16 GAZETECİ ÖDÜL ALDI
Turgay Olcayto (Başkan), Orhan Erinç, Adnan Özyalçıner, Niyazi Dalyancı, Esat Yılmaer, Arif Esen, Sibel Güneş (Yazman), Hüseyin Irmak, Hilmi Hacaloğlu’ndan oluşan
Seçici Kurul bu yıl 16 gazeteciye ödül verdi. 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını
tamamlayan Abdullah Akosman, Ahmet Derman Bayladı, Alaettin Bahçekapılı, Atilla
Hamzaçebi, Aydın Engin, Başak Doğru, Ceyhan Baytur, Çetin Yiğenoğlu, Erden Güley,
İpek Çalışlar, Melek Dener, Mete Ongan, Necla Zarakol, Salim Çam, Tevfik Akbaş, Ülkü
Angılı’yı ödüle değer gördü.

ÖDÜL KAZANAN GAZETECİLER DUYGULARINI MESLEKTAŞLARIYLA PAYLAŞTI
ABDULLAH AKOSMAN: 56 YILDIR GAZETECİLİK YAPIYORUM
Ödülünü TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir’den alan Abdullah Akosman duygularını şöyle paylaştı:
“Değerli meslektaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti ülkemizin en ciddi en köklü meslek kuruluşlarından biridir. Kuruluş tarihi aynı
zamanda benim de doğum tarihimdir. 56 yıldır gazetecilik mesleği içerisinde bulunuyorum. Bu ödülü bana layık gören TGC’ye teşekkür ediyorum, hepinize saygı ile selamlıyorum.”

AHMET DERMAN BAYLADI: ÖDÜL BİR ONUR VE GURUR KAYNAĞI OLMUŞTUR
Törene katılamayan Bayladı’nın ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Alaettin Bahçekapılı’ya verdi. Derman Bayladı’nın gönderdiği mesajda şu görüşler yer aldı:
“İlk gençlik yıllarımdan başlayarak yazılarını büyük bir ilgi ve beğeni ile okuduğum
Şeyhülmuharrirîn Burhan Felek adına verilen ödülü diğer saygıdeğer dost ve meslektaşlarla paylaşmak, burada ifade etmekte zorlandığım bir onur ve gurur kaynağı olmuştur
benim için. Bu duygularımı satırlarımda yansıtmaya çalışırken, üstadımızın yazı ve ya-
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pıtlarında ruh verdiği unutulmaz kişilikler; başta Vatandaş Ahmet Efendi olmak üzere
Konsolos Bey, Rahmi ve diğerlerinin bir yerlerden gülümseyerek bana el salladıklarını
görür gibiyim. Şimdi düşünüyorum da, gençlik dönemlerimde yazılarını okurken, uzun
yıllar Başkanlığını sürdürdüğü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden O'nun adına verilen
ödüle bir gün benim de sahip olacağım aklıma hiç geliyor muydu acaba? Ne mutlu bana
ve bu ödüle hak kazanan çok değerli dost ve meslektaşlarıma. Onları da ayrıca gönül
dolusu sevgilerle kutluyorum. Hepsine en içten, sağlık, mutluluk ve nice başarı dileklerimle.”

ALAETTİN BAHÇEKAPILI: KALEMİMİ ÖĞRETMENİM BURHAN FELEK GİBİ ELİMDEN BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM
Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner’den ödülünü alan Alaettin Bahçekapılı şunları söyledi:
“TRT’den emekli olduğum yıl 1994. 27 yıl profesyonel emek vermiştim. Ataşehir'e
yerleşip Ataşehir Ev Kültür Dergisi’ni 144 sayı 70 sayfa 8000 tirajla çıkarttım. Sayın Burhan Felek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde benim öğretmenimdi. 93 yaşında vefat ettiğinde elinden kalemi bırakmamıştı. Son yazısı Milliyet'te
ölümünün ertesi günü 5 Kasım 1982'de yayınlandı. Ben de kalemimi öğretmenim gibi
elimden bırakmayı düşünmüyorum. Yıllardır üyesi olma onurunu yaşadığım Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden aldığım bu üçüncü ödül. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

ATİLLA HAMZAÇEBİ: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YENİDEN YAŞAMAMIZI TEMENNİ EDİYORUM
Ödülünü TGC Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Hüseyin Irmak’tan alan Atilla Hamzaçebi duygularını şöyle dile getirdi:
“Tüm meslektaşlarımı sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Yıllar önce üyeliğe kabul edildiğimde efsane Başkan Burhan Felek Cemiyet rozetini yakama takmıştı Çok heyecanlanmıştım. Aynen bugünkü gibi gurur duymuştum. Bugünse Burhan Felek Basın Hizmet
Ödülü’ne layık görülmenin onurunu ve sevincini yaşıyorum, Turgay Olcayto başkanlığında seçici kurulun tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül kazanan bütün meslektaşlarımı kutluyorum. Mesleğimizin eski saygınlığını elde etmesi için yapılan baskıların
son bulmasını, basın özgürlüğünü yeniden yaşamamızı temenni ediyorum.“

AYDIN ENGİN: BU ÖDÜLÜ MESLEKTE ALACAĞIM SON ÖDÜL OLARAK GÖRÜYORUM
Ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto’dan alan Aydın Engin ödül almanın kendisini
çok mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:
“Ben okuldan değil, alaylı dedikleri cinsten gazeteci oldum 53 yıldır bu işi yapıyorum.
Beş tane böyle ödülüm olduğuna göre fena da yapmamışım galiba. Gerçi ustalarımız
bize alçak gönüllü ol demişlerdi. Ama bugün artık övünebiliriz. Abdi İpekçi, Orhan Erinç,
Hasan Pulur yol gösteren oldular, azarlayan oldular. Benim yazdıklarımı alıp çöp sepetine atanlar oldular. Ama hepsi iyi yetiştirmeye çalıştılar. O yüzden de meslek örgütünün
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verdiği bu ödülün benim için değeri çok büyük.
Bugüne kadar altı defa hapse girdim. 1978'de hapisten tahliye olduğumda Nail Güreli’den telefonumu alan Burhan Felek üstad ‘Çocuk sana dikkat ediyorum ben Türkçe’ye
göbek attırmaya çalışıyorsun. Bazen beceriyorsun da, hapisten çıktığına göre mesleğin
artık bütün gereklerini yerine getirmiş oldun’ dedi. Bu da benim için bir ödüldü. Bu ödülü
de artık bu meslekte alacağım son ödül olarak görüyorum. Evde uygun bir yere koyacağım ve eve gelen genç gazeteci arkadaşlarıma hava basıp onları kıskandıracağım.”

BAŞAK DOĞRU: TÜM MESLEKTAŞLARIMI İÇTEN KUTLUYORUM
Törene katılamayan Başak Doğru’nın ödülünü Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı
Sekreteri Engin Köklüçınar, TGC Denetim Kurulu Üyesi Engin Başcı’ya verdi.
Başak Doğru’nun gönderdiği mesajda şu görüşler yer aldı:
“Eşimin sağlık sorunu nedeniyle İstanbul'a gelemediğim için çok arzu etmeme rağmen törende hazır bulunamıyorum. Beni bu değerli ödüle layık gören herkese tek tek
teşekkürlerimi sunuyor, ödül alan tüm gazeteci meslektaşlarımı içten ve gönülden kutluyorum. Saygılarımı sunar, esenlikler dilerim.”

CEYHAN BAYTUR: ÇİLEKEŞ BİR MESLEĞİN 62 YILLIK EMEKÇİSİYİM
Törene katılamayan Ceyhan Baytur’un ödülünü TGC Sicil Komisyonu Üyesi Naci Karaman, Bülent Denli’ye verdi. Ceyhan Baytur’un gönderdiği mesajda şu görüşler yer aldı:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin, bu yıl düzenlediği, basın mesleğinde yeni kuşaklara örnek olan duayen, öğretmen büyük yazar merhum ustamız Burhan Felek ödülünü
almaktan sonsuz mutluluk ve onur duydum. Çilekeş bir mesleğin 62 yıllık emekçisi olarak
itiraf etmeliyim ki, hür ve tarafsız Basın ile onun hür ve tarafsız gerçek emekçilerini bünyesinde toplayan, mesleğimizin saygınlığını her alanda büyük bir liyakat ile temsil eden,
yayıncıların hak ve hukukunu koruyup kollayan cemiyetimiz ve yöneticileri her türlü takdirin üzerindedir. Bu ödül benim meslek hayatımın şeref belgesi olarak çocuklarıma bırakacağım en değerli miraslardan biri olacaktır.”

ÇETİN YİĞENOĞLU: TÜRK BASINI HİÇBİR ZAMAN ÖZGÜR OLMADI
Ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’dan alan Çetin Yiğenoğlu
konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
"Burhan Felek saygın gazeteci kimliğinin sembol adıdır. Işıklar içinde uyusun. Türk
basını hiçbir zaman özgür olmadı değerli dostlar. En ağır sansür dönemlerini yaşadık.
Sadece basın özgürlüğü değil, artık iletişim özgürlüğü tehdit altında oldu. Ben bu ödülü
şu anda cezaevinde yatan, hakkında kovuşturmalar açılan, açılmış olan ve mahkeme süreci devam eden, işsiz de kalsa onurunu satmadan gazeteci kimliğini koruyan meslektaşlarımız adına alıyorum.”

ERDEN GÜLEY: TGC’YE BURHAN FELEK BAŞKAN İKEN ÜYE OLDUM
TGC kıdemli üyesi Okşan Atasoy’dan ödülünü alan Erden Güley şöyle konuştu:
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“Öncelikle sevgili eski başkanlarımızdan Burhan Felek’i anarak konuşmama başlayacağım. Bu ödül benim için çok önemli. Cemiyet’e Burhan Felek üstadımızın başkanı
olduğu dönemde üye oldum. Bugün de kısmet onun adına konulan ödülü alıyorum. Bu
konuda Cemiyet yönetimine ve seçici kurula teşekkür ederim. Ayrıca bu kasım ayı itibarıyla benim bu meslekteki sürem 60 yılı buldu. Bu 60 yılın 51 yılını eşim Mine ile paylaşarak geçirdim. Ödülümü onunla da paylaşıyorum. Teşekkür ederim.”

İPEK ÇALIŞLAR: BASIN ÖZGÜR OLMALIDIR
Törene katılamayan Çalışlar’ın ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı
Ayşegül Aydoğan Atakan TGC Başkanı Turgay Olcayto’ya verdi. İpek Çalışlar gönderdiği
mesajda “Basın özgür olmalıdır, muhakkak olacaktır” dedi.

MELEK DENER: BASIN ÜZERİNDEKİ BASKI HER ZAMAN İÇİMİZİ ACITMIŞTIR
Ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi Mesude Erşan’dan alan Melek
Dener şunları söyledi:
“21 yaşında TRT'de göreve büyük umutlarla başlamıştım ve hep haberi seçtim çalışmak için. TRT’de 12 Eylül sonrası büyük bir baskıya uğrayan 101 kişiden biriydim TRT’den
başka kurumlara tayin edildik. Ben redaktör spikerken Bayındırlık Müdürlüğüne dosya
evrak memuru olarak tayin ettiler. Tabii büyük bir acıydı ve 10 yıl sürdü. 10 yıl dava bile
açamadık. Dolayısıyla basın üzerindeki baskı her zaman içimizi acıtmıştır. Baskılar hala
sürüyor. Ama umut veren bir şeyler var. Bugünlerde genç ve araştırmacı gazeteciler grubunu çok takdir ediyorum.
Burhan Felek her zaman sevdiğim, usta olarak gördüğüm bir yazar oldu. Hepinize
çok teşekkür ederim.”

METE ONGAN: BASINA EZİYET ÇEKTİRENLERİ PROTESTO EDİYORUM
Mete Ongan’ın ödülünü TGC Kıdemli Üyesi Fahri Aral verdi. Mete Ongan konuşmasında şu görüşlere yer aldı:
“Meslek yaşamımın en güzel, belki de en anlamlı bu ödülünü almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sayın Nezih Demirkent ve yanında
çömezi olmaktan büyük onur duyduğum Nail Güreli ve diğer meslek büyüklerimizi saygı
ile anıyorum. Yaşayanlara da çok uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Bu arada basına, özellikle muhalif basına eziyet çektirenleri protesto ediyorum. Basın İlan Kurumu’nun haksız
cezalarını da kınıyorum.”

NECLA ZARAKOL: BURHAN FELEK’İ SAYGIYLA ANIYORUM
Necla Zarakol’un ödülünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar sundu. Necla Zarakol
ödülü alırken yaptığı konuşmada duygularını şöyle ifade etti:
“Ben 1970 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra
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TRT’de çalışmaya başladım. 51 yılım bu ayın 20'sinde dolacak inşallah. 15 sene aktif gazetecilik yaptım. Sonra dergiler yayınladım ve gazetecilik hep içimde, kanımda dolaşan
bir meslek oldu. TGC’ye çok teşekkür ediyorum. Burhan Felek’i de saygı ile anıyorum”

SALİM ÇAM: BU KADAR UZUN YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM
Salim Çam’ın ödülünü TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Levent Yavuz verdi. Salim
Çam şöyle konuştu:
“1968 senesinde Ankara'da başladım göreve. Aradan 50 yıl geçmiş ödüle layık görülmüşüm. Bu kadar uzun zaman yaşayacağımı düşünemiyordum. Ama böyle bir ödüle
şimdi layık görüldüğüm için herkese çok teşekkür ediyorum.”

TEVFİK AKBAŞ: GAZETECİLİK ÇİLELİ MESLEKTİR
Tevfik Akbaş ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’ten aldı. Tevfik Akbaş konuşmasında şunları söyledi:
“Aydın'dan geliyorum. Gazeteciliğe mürettiplikten başladım.
Ondan sonra çıkardığımız gazeteleri, sokakta sattım.
Bunu niye anlattım? Ben gazetenin mutfağından geliyorum, çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptım. Hala 7 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyorum, yanımda
beş muhabir arkadaşım var. Onlara hocalık yapmanın keyfini çıkarıyorum.
Ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Gazetecilik çileli meslektir. İdealist olanların mesleğidir.”

ÜLKÜ ANGILI’NIN YERİNE ÖDÜLÜNÜ TGC BAŞKANI OLCAYTO ALDI
Törene katılamayan Ülkü Angılı’nın ödülünü TGC Sicil Komisyonu Üyesi Erol Aktı
Turgay Olcayto’ya verdi. Başkan Olcayto, Ülkü Angılı’nın ödüle değer görülmesiyle ilgili
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Ödülü Ülkü Angılı adına aldım. Ülkü ile aynı tarihlerde TRT’ye girdik. Çok değerli
bir arkadaşımızdı. Televizyon Müdürlüğü yaptı. Özel televizyonların kurulmasına da katkı
sağladı. Ödülü almaktan çok mutlu olduğunu söyledi, sevincini de sizlerle paylaşıyorum,
teşekkür ediyorum.”
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13 Aralık 2021

TGC 45. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Kurucu Başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. Dokuz
dalda 21 kişinin ödül aldığı törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto “Olumsuz koşullara rağmen yüreğinde gazetecilik heyecanını taşıyan kadınlı erkekli gazeteciler,
halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl da katılımlarıyla destek veren gazetecilerin, bilim insanlarının,
yazarların çokluğunu aydın bir geleceğin müjdesi olarak görüyorum” diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2021 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen
gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları 13 Aralık 2021 Pazartesi
günü Burhan Felek Konferans Salonu’nda saat 14.00’de Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Törenin sunuculuğunu TGC
Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Tören Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber
peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazetecilerle, covid 19 nedeniyle ölen gazeteciler,
sağlık çalışanları ve yurttaşlar anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLER HALKIN HABER ALMA HAKKINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN
MÜCADELELERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR
Törenin açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto
yaptı. Başkan Olcayto, konuşmasına Sedat Simavi’nin ilkeli duruşunu hatırlatarak başladı:
“TGC’nin Kurucu Başkanı Sedat Simavi’yi ölümünün 68. yılında saygıyla ve özlemle
anıyorum. Gazeteciliğin en kötü dönemlerinden birisinin yaşandığı günümüzde Sedat
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Simavi’yi hatırlamamak mümkün değil. Gazeteciliği, karikatür sanatçılığı ve ilkeli duruşuyla meslek örgütümüze rehber olan Kurucu Başkanımızın adeta bugünlere bir göndermedir şu sözleri: ‘Kalemine efendi kal, uşak olma, zorda kalırsan kır ama sakın satma’.
Yalnız gazetecilik değil, ülkede pek çok kurum ağır baskı altında ve şimdiye kadar
rastlanmamış bir çöküş yaşıyor. Gazetecilik de bu durumda giderek büyük kan kaybediyor. Sansür, oto sansür, yalan haber, haberin serbest dolaşımına getirilen yasaklar
mesleğin evrensel ilkelerine göre gazetecilik yapılmasını engelliyor. Elbette böyle bir ortamda alanında uzman nitelikli gazeteciler, gazete yazarları çalışacak mecra bulmakta
güçlük çekiyorlar. TÜİK rakamlarına göre 12 bine yakın gazeteci işsiz. Bütün bu olumsuz
koşullara rağmen yüreğinde gazetecilik heyecanını taşıyan kadınlı erkekli gazeteciler,
halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Basınımızın
en değerli ödüllerinden biri olan Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl da katılımlarıyla destek
veren gazetecilerin, bilim insanlarının, yazarların çokluğunu aydın bir geleceğin müjdesi
olarak görüyorum. Seçici Kurul üyelerimize ve ödüle değer görülen katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.”

DOKUZ DALDA 21 ÖDÜL VERİLDİ
Genel Sekreter Sibel Güneş 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı
Sedat Simavi adına ödüllerin 45 yıldan bu yana sürdürüldüğünü belirterek “Ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3500’den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine
adayları soruldu. Bu yıl 318 kişi ve eser aday oldu. Sonuçta dokuz dalda 21 ödül verildi.
Ödüllere olan ilginin artması özgür gazetecilik yapacağımız günlere dair umudumuzu
canlı tutuyor” dedi.

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ CANAN COŞKUN’UN OLDU
Canan Coşkun diken.com.tr internet haber sitesinde 7-9-10-16-19-21-25 Haziran, 1
Temmuz, 20 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayınlanan “Valilik ‘Nefes darlığından
öldü’ demişti: Kulaklarından ve gözlerinden kan gelmiş” başlıklı haber dizisi nedeniyle
ödüle değer görüldü. Ödülünü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu
verdi. Canan Coşkun duygularını şu sözlerle dile getirdi:

CANAN COŞKUN: BU GÜÇLE HABER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM
“Umarım ki bu ödül sayesinde Birol Yıldırım’ın ölümünün üstünü kolay kolay kapayamayacaklar. Takdir edilmek, bir dolu saçmalığın yaşandığı günlerde dayanma gücü
veriyor. Ben bu güçle haber üretmeye, pes etmemeye devam edeceğim. Haberimi ödüle
değer gören seçici kurula çok teşekkür ediyorum.”

GAZETECİLİKTE ÖVGÜYÜ BERKANT GÜLTEKİN ALDI
Seçici Kurul Birgün Gazetesi internet haber sitesinde 22 Mart- 20 Eylül 2021 tarihleri
arasında yayınlanan "Yeni MB Başkanı’nın doktora tezinde MB raporundan intihal izleri”
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başlıklı toplam dört haberi ile Berkant Gültekin’i övgüye değer buldu. Berkant Gültekin’e övgü plaketini PEN Yazarlar Derneği ikinci Başkanı Halil İbrahim Özcan verdi. Berkant Gültekin aldığı ödülü gençlere armağan ederek sözlerini sürdürdü:

BERKANT GÜLTEKİN: İNTİHALİN HABER DEĞERİ VARMIŞ
“Ben intihalin haber değeri olup olmadığını Türkiye'de hala merak ediyordum, neyse
ki varmış ve hala övgüye değer bulunabiliyormuş. Bu da ülkemiz açısından sevindirici
bir haber. Bizim haber dizimizle gösterdiğimiz şey intihalin sadece bireysel bir eylem olmadığını vurgulamak oldu. Çünkü bu artık Türkiye'de akademi sistematiğinin bir çalışma
modeli olmuş gibi görünüyor. Tüm şikayetlere rağmen, tüm ikazlara rağmen üstü rahatlıkla kapanabiliyor. Bununla ilgili hiçbir devlet kurumu da hiçbir şekilde parmağını
kıpırdatmıyor. Ben bu ödülü Türkiye'de çalmadan çırpmadan, birilerine sırtını dayamadan, emeğiyle, gayretiyle, hayattaki hedeflerine doğruluktan dürüstlükten yana taviz
vermeden ulaşmaya çalışan bu ülkenin güzel gençlerine armağan ediyorum. Diliyorum
Türkiye de bir gün gerçekten adil bir ülke haline gelecek.”

RADYO ÖDÜLÜ GÜLAY OKTAR’IN
Seçici Kurul TRT Radyo 1’de 2 Mart 2021 Tarihinde ilk bölümü yayınlanan “Genç Yıllar: 60’lar” adlı radyo programı nedeniyle Gülay Oktar’ı ödüle değer buldu. Gülay
Oktar’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap Munyar verdi. Törende konuşan Oktar şunları söyledi:

GÜLAY OKTAR: ÖDÜLÜ 60’LARA İZ BIRAKMIŞ RUHLARIN HATIRASINA ALIYORUM
“60'lar tüm zamanların belki de en ilham verici 10 yılı. Dünyanın değişip dönüştüğü,
yerleşmiş değer yargılarının yerini yeni fikirlerin aldığı, genç neslin daha güzel, barış dolu
bir dünya için başkaldırdığı yıllar. Bu belgeseli hazırladığım süreç yüzümü bugünün karanlığından aydınlığa, umuda çevirdiğim bir sığınak oldu benim için. Bu ödülü 60'lara iz
bırakmış tüm o güzel ruhların hatırasına alıyorum.”

RADYODA ÖVGÜ TURGUT ONARIR’IN OLDU
Seçici Kurul ayrıca Turgut Onarır’ın Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu radYU’da 7
Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “Bizim Yunus: Aşk ve İrfan İnsanı Yunus Emre” adlı
radyo programını, övgüye değer gördü. Turgut Onarır’a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Saymanı Ahmet Özdemir verdi. Onarır konuşmasında şu görüşlere yer aldı:

TURGUT ONARIR: BU ÖVGÜYE LAYIK GÖRÜLMEK ANLAMLI VE GURUR VERİCİ
“Yıllarca bu yarışmaya başvurmaya hep çekindim. Ama bu yıl zamanın geldiğini düşündüm. İlk kez cesaretimi topladım ve katıldım. Bu ödüle layık görülerek birbirinden
değerli isimlerin arasında yer almak oldukça anlamlı ve gurur verici. Ayrıca bu program,
Yaşar Üniversitesi Radyosu radYU’da yayınlandı. Sanırım, Sedat Simavi Ödülleri’nde ilk
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kez bir üniversite radyosunda yayınlanan program ödüle değer bulundu. Bu da benim
için ödülü çok daha değerli kılıyor.”

TELEVİZYON HABER ÖDÜLÜ FOX TV’NİN
Seçici Kurul Fox TV’de 30 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Alkış Cumhurbaşkanı’na serbest, Mehmetçiğe yasak” adlı ortak haber programı nedeniyle, muhabir Barış
Kaya ve kameraman Mehmet Akif Balıkçıoğlu’nu ödüle değer buldu. Kaya ve Balıkçıoğlu’nun ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi. Barış
Kaya ve Mehmet Akif Balıkçıoğlu ödüllerini aldıktan sonra habercilikte yaşadıkları zorlukları dile getirdiler:

BARIŞ KAYA: SÜREKLİ ÖNÜMÜZE YENİ YENİ DUVARLAR ÖRÜLÜYOR
“Biz gazeteciler, televizyon habercileri bir döneme tanıklık ederken, içinden geçtiğimiz süreçleri tarihe not düşerken, pek çok engelle de karşılaşıyoruz. Sürekli önümüze
yeni duvarlar örülüyor. 30 Ağustos’ta biz bu haberi yaparken bile daha çok özgürlük alanına sahiptik. Sonrasında elbette sadece bu haberle ilgili değil ama ‘sorma’ denileni sorduğumuz ‘gösterme’ denileni gösterdiğimiz için akreditasyon iptalleri ile karşılaştık. Bu
haber ödül aldıysa, sıkı bir takip yaptığımız, kendi penceremizden baktığımız ve gördüklerimizi saklamadığımız için. Ama yasak koyucular şunu unutuyorlar. Bu mesleğin ruhu,
gerçek gazetecilerin mücadelesi o duvarlardan daha büyüktür. Sedat Simavi nasıl özgür,
bağımsız bir yayıncılık için mücadele verdiyse, asıl olan bizimde o yolu gösterenlerin yolunda yürümemizdir.”

MEHMET AKİF BALIKÇIOĞLU: SON DERECE MUTLUYUM
“Bizim bu salondaki ikinci ödülümüz. Geçtiğimiz 10 Haziran’da Yılın Televizyon Haberciliği ödülünü almıştık. Bu yıl da Sedat Simavi ödülüne layık görüldük. Son derece
mutluyum. Biz FOX Haber olarak doğru ve objektif haberin daima yanında olduk ve bu
çerçevede haberlerimizi yaptık ve bu şekilde de devam edeceğiz.”

TELEVİZYON HABERDE ÖVGÜ GLOBAL TV’YE VERİLDİ
Muhabir Ela Sezen ve kameraman Ünsal Çakin’in Haber Global TV’de 15-16-17 Şubat
2021 tarihlerinde yayınlanan “Bir Kentleşememe Hikayesi: Esenyurt” adlı haberi, övgüye
değer görüldü. Sezen ve Çakin’e plaketlerini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter
Yardımcısı Niyazi Dalyancı verdi. Sezen ve Çakin duygularını şöyle dile getirdi:

ELA SEZEN: ESENYURT TÜRKİYE’NİN YANSIMASI GİBİ
“Aslında Esenyurt, İstanbul’un 39 ilçesinden biri değil, aldığı düzensiz göçle, çarpık
yapılaşması ile ve sürekli artan suç oranıyla Türkiye’nin bir yansıması gibi. Dolayısıyla
aslında önce Türkiye’deki bu sorunları çözmek için belki Esenyurt’taki sorunları çözüme
ulaştırmak gerekli.”

ÜNSAL ÇAKİN: TÜRKİYE’NİN ÖZETİNİ ÇIKARDIK
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“Biz Esenyurt haberini yaparken sadece Esenyurt’un değil Türkiye’nin de bir özetini
çıkardık. Çünkü betonlaşma sadece Esenyurt’un bir sorunu değil. Bursa’nın göbeğindeki
TOKİ konutları, Karadeniz’in yaylalarındaki betonlaşmaları da göstermek istedik. Güvenlik sorunu Türkiye’nin her yerinde var. Bir bakıyorsunuz metroda eli bıçaklı birisi veya
bir bakıyorsunuz elinde palayla başkentte birisi çıkabiliyor. Bu sorunların giderildiği, daha
güvenli, daha huzurlu, daha yeşil bir doğaya sahip bir ülkede yaşamak istiyoruz.”

TV BELGESEL ÖDÜLÜ MESUT GENGEÇ’İN
Mesut Gengeç, Gain Dijital TV’de 11-18 Mart 2021 tarihlerinde yayınlanan
“Covid0N9: İlk Dalga” (2 Bölüm) adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.
Mesut Gengeç ödülünü TGC Onursal Üyesi Prof. Dr. Turgay Atasü’nün elinden aldı, konuşmasında şunları söyledi:

MESUT GENGEÇ: TARİHE NOT DÜŞMEK İÇİN BU BELGESELİ ÇEKMEYE KARAR VERDİK
“2019 yılının Aralık ayında Massachusetts'te Hope Cemetery Mezarlığı’nda Amerika’ya göç belgesel çekimini yaparken özel bir anıt gördüm. Anıt; 1918 İspanyol gribinde
ölen Müslüman nüfus adına yapılmıştı. Biraz araştırınca, o salgında 50 milyona yakın
insanın öldüğünü öğrenmiş; açıkçası çok irkilmiştim. İnsanlık tarih boyunca ölümcül salgınlar yaşadı diye düşünürken; çekimden sadece iki ay sonra hayatımıza korona virüs
diye bir gerçek girdi. Hepimiz sarsıldık. Milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Gazeteci olarak
bazen perde arkasında kalan, az bilinen gerçekleri belgeler ışığında belgesele dönüştürüyoruz. Ama bu belgeseldeki ayrıntılar; hepimizin gözleri önünde yaşandı. Birçok ölüme
yol açan Covid 19’u ve yaşadıklarımızı ölümsüzleştirmek; tarihe not düşmek için bu belgeseli çekmeye karar verdik.”

TV BELGESELDE ÖVGÜ GÜLŞAN SARU’NUN
TRT Belgesel kanalında 26 Mayıs / 8 -16 Haziran 2021 tarihlerinde yayınlanan “İkrar”
adlı belgesel programı nedeniyle seçici kurul tarafından övgüye değer görülen Gülşan
Saru övgü plaketini Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün elinden aldı.
Gülşan Saru şunları söyledi:

GÜLŞAN SARU: ÖVGÜYÜ TRT, ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM VE AİLEM ADINA ALIYORUM
“Geçmişten geleceğe taşınan kültür hazinesine hizmet eden, koruyan, taşıyan ve aktaran tüm çalışmaların yolu açık olsun. Bana destek olan; TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığına, bütün çalışma arkadaşlarıma, canım ailem ve biricik kızım Elifsu adına bu
övgüyü alıyorum.”

KARİKATÜR ÖDÜLÜ HİLAL ÖZCAN’IN
t24.com.tr internet haber sitesinde yayınlanan “Koronavirüsün Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na etkisi” konulu karikatürü nedeniyle ödüle değer görülen Hilal Özcan’a
ödülünü Seçici Kurul Başkanı Behiç Ak verdi. Özcan ödülünü alırken şöyle konuştu:
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HİLAL ÖZCAN: TARİFSİZ MUTLULUĞU YAŞIYORUM
“Ben doğduğum yıl Melih Cevdet Anday ödül almış. Takip eden yıllarda Uğur
Mumcu, İlhan Koman. Benim daha ilkokula başlamama bir sene varken, Turgut Uyar ve
Turhan Selçuk ödül almışlar. Okumayı söktüğüm yıl ise Yaşar Kemal. Ben daha ortaokuldayken Gülten Akın. Sonraki yıllarda Muazzez İlmiye Çığ, Tomris Uyar, Erdal Öz ve
daha sayamadığım çok kıymetlilerimiz. Sevdiğim tüm bu değerli isimlerle, Sedat Simavi
Ödülleri çatısı altında buluşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum.”

EDEBİYAT ÖDÜLÜ ORHAN PAMUK’UN OLDU
“Veba Geceleri” adlı romanıyla ödüle değer görülen Orhan Pamuk’a ödülünü Seçici
Kurul Başkanı Doğan Hızlan sundu. Orhan Pamuk ödülü aldıktan sonra bir konuşma
yaptı:

ORHAN PAMUK: ÜLKEMİN EKONOMİK VE SİYASİ OLARAK BU KADAR KÖTÜ DURUMDA OLACAĞINI HAYAL EDEMEZDİM
“Bu ödülün ilk verildiği günü çok iyi hatırlıyorum. Cevdet Bey ve Oğulları’nı, ilk romanımı hevesle yazan, adı sanı duyulmamış, mimarlık eğitimini yarıda bırakmış, romancı
olmaya kararlı biriydim. Ödülü Fazıl Hüsnü Dağlarca ile romancı Peride Celal’e bölüştürdüler. İşte bu ödül yalnızca bir kitaba değil bütün bir hayata verilen bir ödüldü. Ben
de kendi kendime 1977 yılında ‘40 yıl sonra alırım’ dedim. Tahminim aşağı yukarı doğru
çıktı ve pek çok şey geçti aradan. O zamanlar bir de şunu düşünüyordum. Cevdet Bey
ve oğullarını yazarken aynı zamanda Sessiz Ev ve Beyaz Kale adlı romanlarda kahramanlar, İstanbul civarındaki veba salgını ile meşgul olurlar. Nasıl bu ödül 44 yıl evvel kurulmuşsa ben de 40 yıl bir vebada geçen bir roman yazmayı düşledim. 40 yıl düşündüğüm
romanın da en sonunda yazması beş yıl sürdü. Tam roman biterken malum olduğu üzere
bu korkunç pandeminin içine düştük. Romanda yazdıklarım arkadaşlarımın dediği gibi
bir anlamda gerçek oldu. Romanı ilk tasarlarken ana fikri takip etmedim. Esasında insanoğlunun ölüm karşısındaki var oluşsal, ruhsal korkularını ele almak istiyordum. Ölüm
karşısında nasıl titriyoruz? Daha sonra konu biraz değişti ölüm karşısındaki tepkilerimiz
ile ilgilenmeye başladım. Sonra o konudan da caydım. Karantinanın ikilemlerini irdeledim. Karantinaya uyulduğunda esnaf kan ağlıyor. İlkelerden vazgeçildiğinde ise insanlar
ölüyor. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman bu ikileme, doğru cevap bulunamadı.40 yıldır bu
işlerin içindeyim ama asla ülkemin hem siyasi hem de ekonomik olarak bu kadar kötü
bir durumda olacağını hayal edemezdim. Allah millete sabır, direnme gücü versin diyorum.”

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ DOÇ. DR. MURAT BURGAÇ’IN
Sosyal Bilimler Seçici Kurulu “Montrö Meydan Muharebesi -Bir Diplomasi Savaşı-”
adlı eseri nedeniyle Doç. Dr. Murat Burgaç’ı ödüle değer gördü. Burgaç’a ödülünü Seçici
Kurul üyesi Prof. Dr. İlter Turan verdi. Burgaç’ın törende yaptığı konuşmada şu görüşler
yer aldı:
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MURAT BURGAÇ: AKLI, BİLİMİ VE ATATÜRK’Ü REHBER ALARAK DEVAM EDECEĞİM
“Bilgiye, bilime ve bilim insanına verilen kıymetin her geçen gün azaldığını üzülerek
gözlemliyoruz. Liyakatın dillerden düşmeyen fakat varlığını bir türlü hissetmediğimiz bir
kavram haline geldiği canım ülkemizde, böylesine önemli bir ödülü almak bir akademisyenin içsel motivasyonunu arttıran en önemli anlardan biri olsa gerektir. Bu vesileyle
beni bu ödüle layık gören Sedat Simavi Ödülleri Seçici Kurulu’na, bir tarihçi olarak yetişmemde emeği geçen tüm hocalarıma ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen dişinden
tırnağından artırarak beni okutan canım aileme içtenlikle teşekkür ederim. Bundan önce
olduğu gibi bundan sonra da aklı, bilimi ve Atatürk’ü rehber alarak çalışmalarıma daha
bir gayretle devam edeceğim.”

SOSYAL BİLİMLERDE ÖVGÜ PROF. DR. İPEK MERÇİL VE ARŞ. GÖR. SEÇİL DOĞUÇ ERGİN’İN
Seçici Kurul “Dört Duvar Kadına Ne Yapar?” adlı eserleri nedeniyle Prof. Dr. İpek
Merçil ve Arş. Gör. Seçil Doğuç Ergin’i övgüye değer buldu. Merçil ve Ergin’in övgü plaketlerini Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. İlter Turan sundu. İpek Merçil ve Seçil Doğuç Ergin
görüşlerini şöyle paylaştı:

PROF. DR. İPEK MERÇİL: BU SÜREÇTE YARGILANDIK
“Kitabımız 15 yıllık bir saha çalışmasına dayanıyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde
sosyolojide zor olarak adlandırdığımız bir alanda gerçekleşti bu çalışmamız. Bu süreçte
birçok meslektaşımız gibi Seçil de ben de yargılandık. Cezaevinde görüşme yaptığımız
kadınların pek çoğu ataerkil zihniyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çeşitli çileleri ile
çok genç yaşlarında karşılaşarak kendilerini cezaevinde bulmuşlardı. Bu araştırma Koç
ve Galatasaray Üniversiteleri tarafından finanse edildi. Bu finans desteği olmasa bu
araştırmayı bitirmeyebilirdik. Sedat Simavi ödülleri çok özendiğim bir ödüldür. Çünkü
ben Nezih Demirkent Cemiyet Başkanıyken birlikte çalışıyordum. Bu ödül bugün nasip
oldu. Buradan 5 yıldır sınıflarından öğrencilerinden ayrı kalan Barış akademisyenlerini
ve Boğaziçi Üniversitesi'nde direnen meslektaşlarımı sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”

ARŞ. GÖR. SEÇİL DOĞUÇ ERGİN: ÖVGÜYÜ HUKUKUN ÖNEMİNİ BANA ÖĞRETEN BABAMA
ADIYORUM
“Bu övgüye layık görülmek bizler için büyük bir onur. Bu ödülün ve kitabımızın ceza
adaleti sistemi ve özellikle hapishanelerin işleyişindeki can yakıcı sorunlara kamuoyu
vicdanının ve politika yapıcıların ilgisini çekmeye vesile olacağını; yaşama, insan haklarına ve insanlık onuruna saygıyı temel yol gösterici edinmiş politika ve pratiklerin benimsenmesine katkıda bulunacağını umuyorum. Bu çalışma, bizlerle deneyimlerini
paylaşmayı kabul eden başta kadın mahpuslar ve kurum personeli olmadan gerçekleşemezdi. Övgüyü onlar adına da kabul ediyorum. Son olarak, kazandığımızı söyleyemeden babamı kaybettik. Bu gururu onunla paylaşamamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Yaşından, konumundan, kimliğinden, düşüncesinden ve cinsiyetinden bağımsız olarak
herkese karşı saygı, nezaket ve merhametle davranmayı, hakların ve hukukun önemini
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kendi örneğiyle bana öğreten babama adıyorum bu onuru.”

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ DOÇ. DR. ALPER UZUN’UN
Fen Bilimleri dalında “Bakır nano parçacıklarının boyutu ile MG-Katkılı seryum arasındaki etkileşim kısmi hidrojenasyon performansını ve kararlılığını kontrol eder” adlı
çalışması nedeniyle ödüle değer görülen Doç. Dr. Alper Uzun ödülünü Seçici Kurul Üyesi
Prof. Dr. Önder Pekcan’dan aldı. Alper Uzun ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti katılımcılarla şöyle paylaştı:

DOÇ. DR. ALPER UZUN: ÖDÜLÜ BABAMIN ANISINA ADIYORUM
“Almaktan onur ve gurur duyduğum bu çok değerli ödül için, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’ne ve seçici kuruldaki değerli hocalarıma içten teşekkürlerimi iletmek isterim.
Bu çalışma, doktora öğrencim Yuxin Zhao’nun katkıları ile gerçekleşti, ona ve araştırma
grubumdaki diğer bütün öğrencilerime de teşekkürlerimi sunarım. İzninizle, bu çok değerli ödülü babamın anısına adıyorum.”

FEN BİLİMLERİNDE ÖVGÜ PROF. DR. HASAN ŞAHİN’İN
Seçici kurul, Prof. Dr. Hasan Şahin’i “Tek Katmanlı GaP ve GaSe'nin va der Waals
Tipi Hetero yapılarının Raman ve Optik Özellikleri: Bir İlk Prensip Çalışması” başlıklı eseri
nedeniyle övgüye değer buldu. Şahin İstanbul dışında olduğundan törene katılamadı.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ DOÇ. DR. TUĞBA BAĞCI ÖNDER’İN OLDU
“Traıl’a Dirençli Hücre Modelleri ile Kazanılmış Dirençte Rol Oynayan Farklı Adaptif
Mekanizmaların Aydınlatılması” başlıklı çalışması nedeniyle Doç. Dr. Tuğba Bağcı Önder,
ödüle değer görüldü. Önder’e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı
Doğan Şentürk verdi.

DOÇ. DR. TUĞBA BAĞCI ÖNDER: ZORLUKLARA RAĞMEN ÖDÜLÜN VERDİĞİ MOTİVASYON
ÖYLE BÜYÜK Kİ
“Bilimsel çalışma yapmanın git gide zorlaştığı ve beyin göçünün sıklaştığı şu son günlerde, Koç Üniversitesi bünyesindeki laboratuvarımızda gece gündüz demeden tutkuyla
çalışan ekibim ile yaptığımız araştırmanın Sedat Simavi Ödülü’ne layık görülmesi bizleri
çok heyecanlandırdı. Toplum olarak fırtınalı bir pandeminin içinden geçerken sadece
önemli buluşlara tanık olmakla kalmadık, bilimin hayatımıza kattığı değeri tekrar tekrar
kavradık. Bilimsel araştırmalar sayesinde artık kanserin moleküler sırlarını deşifre edebilmekte ve kişiye özgü tedaviler uygulayabilmekteyiz. Nitekim ödül alan bu çalışmamız
da kanserde ilaç direnci üzerine olup, ileride klinik uygulamalara ışık tutabilecek niteliktedir. Zorluklara rağmen bilimin ışığında devam etmemiz için bu ödülün verdiği motivasyon öyle büyük ki! Ülkemizin yetiştirdiği bilim insanlarının bu güzel ülkede
çalışmalarına devam edebilmesi ve dünya çapında yankı yapan araştırmalara imza ata-
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bilmesi için maddi desteklerin yanı sıra böyle yüreklendirici ödüller çok değerli. “

SAĞLIK BİLİMLERİNDE ÖVGÜ PROF. DR. EREN BERBER’E VERİLDİ
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Eren Berber’i “Primer Hiperparatiroidide Yapay Zeka
Kullanarak Paratiroid Bezlerinin İntraoperatif Otofloresans Ölçümleri İçin Algoritma Geliştirilmesi” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu. Eren Berber yurt dışında
olduğu için ödülünü kardeşi Prof. Dr. Ergül Berber TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu
Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan’dan aldı. Ergül Berber, Eren Berber’in gönderdiği konuşmasını törende okudu:

PROF. DR. EREN BERBER: GELİŞTİRDİĞİMİZ YAPAY ZEKA HİPERPARATİRODİ CERRAHİSİNDE BAŞARI ORANINI ARTIRACAK
“Sedat Simavi Ödülü’ne layık görülmek benim için büyük bir onur. Bunun için teşekkürlerimi sunuyorum. Günümüzde ileri teknolojiler ve yapay zeka, hastalıkların tedavisinde bir çığır açmaktadır. Bu değerli ödüle layık görülen araştırmamız, Cleveland
Klinik’te endokrin cerrahisinde kullandığımız ileri teknolojilerin bir örneğidir. Çalışmamızda geliştirdiğimiz yapay zeka modeli, kalsiyum yüksekliğine ve kemik hasarına yol
açan hiperparatiroidi hastalığının cerrahisinde başarı oranını önemli ölçüde arttıracaktır.
Bu çalışmada emeği geçen diğer meslektaşlarıma da teşekkürlerimi iletmeyi borç bilirim.”

SPOR ÖDÜLÜ METE GAZOZ’A VERİLDİ
Seçici Kurul 2021 yılında gerçekleşen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Klasik
Yay Bireysel Branşında altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz’u, ödüle değer
gördü. Mete Gazoz kampta olduğu için ödülünü babası Metin Gazoz Seçici Kurul Başkanı
Şenes Erzik’ten aldı. Metin Gazoz törende şunları söyledi:

METİN GAZOZ: BABA VE ANTRENÖR OLARAK METE İLE GURUR DUYUYORUM
“Olimpiyatlarda yeni branşlarda ödül almak çok zor. Hem işin psikolojik hem de fizyolojik anlamda, teknik malzeme ekipmanın da olduğu bir spor dalında uzun yıllar yatırımın gerektirdiği, çalışmanın gerektirdiği bir spor dalında, bir altın madalya ile bir yol
açmanın, bir kapı açmanın arkadan gelecek olan gençlere, sporculara örnek bir davranış
sergilediği için baba ve antrenör olarak oğlum Mete ile gurur duyuyorum.”

BUSENAZ SÜRMENELİ SPOR ÖVGÜ ÖDÜLÜ’NE DEĞER BULUNDU
Seçici Kurul Busenaz Sürmeneli’yi 2021 yılında gerçekleşen Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye boks branşında altın madalya kazandırması nedeniyle övgüye değer buldu. Sürmeneli Milli Takım Kampında olduğu için törene katılamadı.
Dijital Basın’ın sponsorluğuyla yapılan tören toplu fotoğraf çekimi ve ikramla son
buldu.
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2022 ÖDÜL TÖRENLERİ

01 Nisan 2022

TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Başkanı Turgay Olcayto: Kalemlerini satanlar kendilerini tarihin çöplüğünde bulacaklar.
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazanan 55 gazeteci törenle ödüllerini aldı. Törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto gazeteciliğin özgür olmadığı topraklarda
demokrasinin de yeşermeyeceğine dikkat çekerek “Gazetecilik bitti diyenler bu kanıtı
dikkatle izlesin. Ardımızdan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne sahip çıkan yeni bir
jenerasyon geliyor” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 63 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı
Ödülleri sahiplerini buldu. Tören1 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.00’de Burhan Felek
Konferans Salonu’nda düzenlendi. Dijital Basın’ın medya takip sponsorluğunu üstlendiği
tören, Covid 19 tedbirleri kapsamında davetliler olmadan ödül alan ve ödül verenlerin
katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’ni Genel Sekreter Sibel Güneş sundu. Törende laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal
Atatürk, silah arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazeteciler, Covid 19
salgını sürecinde ölen gazeteciler, sağlık çalışanları ve yurttaşların anısına bir dakikalık
saygı duruşu yapıldı.
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TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR
Tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto’nun konuşmasıyla başladı. Başkan Olcayto konuşmasında şunları söyledi:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 63
yıldan bu yana düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nde uzun bir
pandemi döneminden sonra yeniden
meslektaşlarımızla ve konuklarımızla buluşmak sevindirici. Basın sektörünün güç
koşullar altında yaşam savaşı verdiği günümüzde yüreğindeki gazetecilik aşkını, habercilik damarını yitirmemiş meslektaşlarımızın halkın haber alma, bilgilenme hakkını öne
çıkararak kotardıkları yazılı ve görsel çalışmalar ülkede gazeteciliğin varlığını sürdürdüğünün en sağlam kanıtıdır. Gazetecilik öldü, gazetecilik bitti diyenler bu kanıtı dikkatle
izlesinler. Çünkü ardımızdan bağımsız, bağlantısız gazeteciliğe inanan, ülkede haberin
serbest dolaşımını sağlamak için uğraş veren, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne sahip
çıkan yeni bir jenerasyon geliyor. Gazetecilik hep var olacak. Ama kalemlerini satanlar
kendilerini tarihin çöplüğünde bulacaklar.
Değerli meslektaşlarım, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri bizim için diğer ödüllerden ayrı önemli bir değerdir. Yarışmada ödül almak bir yana yarışmaya katılarak katkı
veren bütün gazetecilere teşekkür etmek isterim. Ödül alan arkadaşlarımı canı gönülden
kutlarım. Seçici kurullarımıza titiz çalışmalarından ötürü şükranlarımı sunarım ve bir kez
daha vurgulamak istiyorum. Gazetecilik suç değildir. Gazetecileri cezaevlerine tıkmak
ülke ayıbıdır. Gazeteciliğin özgür olmadığı topraklarda demokrasi de yeşermez.”
TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun konuşmasının ardından ödüllerin dağıtımına geçildi.

HABER SİYASAL ÖDÜLÜ TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU’NUN
Tuncay Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nde 25-26-28 Haziran 2021 tarihlerinde
yayınlanan “SBK uçağı kimleri uçurdu?” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Tuncay
Mollaveisoğlu ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto’dan aldı. Mollaveisoğlu ödülünü
alırken şunları söyledi:
“Ülkemizin saygın kurumlarından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bugün yine gazetecileri onurlandıran bir işe imza atıyor. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve haberleri bir kuyumcu titizliği ile değerlendiren jüri üyelerimize çok teşekkür ederim. Gazetecilik tabii
her şeyi ve gizli saklıyı ortaya çıkarmaya yoğunlaşır. Bunu yaparken de hedef olursunuz,
iftiralara uğrarsınız, hakaretlere, saldırılara uğrarsınız, hapis cezaları alırsınız, öldürülürsünüz. Gazetecilik böyle bir şey. Gazeteci aydınlanmanın ayarıdır, gazeteci gerçeğin peşindedir, gazeteci savaşın karşısındadır.”
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HABER SİYASAL ÖVGÜYE DEĞER SÖZCÜ GAZETESİ’NDEN HAYATİ ARIGAN’A VERİLDİ
Hayati Arıgan’ın Sözcü Gazetesi’nde 11 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Bakanın
iki danışmanı sabıkalı çıktı” başlıklı haberi övgüye değer görüldü. Hayati Arıgan plaketini
TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz’dan aldı.
Arıgan plaketini alırken duygularını şöyle dile getirdi: “Gazeteciliği onlardan öğrendiğim üstatlarım var burada. 30 yılı aşkındır sahadayım muhabirlik yapıyorum. Genelde
polis-adliye muhabirliği yaparken siyasal haber dalında ödül aldım. Bu benim için ayrıca
onur verici. Ödülümü beni yetiştiren, Atatürk sevgisi ile büyüten kısa süre önce kaybettiğim annem ve babam adına almak istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim.”

HABER EKONOMİ ÖDÜLÜNÜ BİRGÜN GAZETESİ’NDEN NURCAN BİLGE GÖKDEMİR ALDI
Nurcan Bilge Gökdemir, BirGün Gazetesi’nde 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan
“Sınır ötesi beceriksizlik” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Gökdemir’e ödülünü
TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı verdi.
Nurcan Bilge Gökdemir “Çok zor bir dönemde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ama
bu dönemde gazetecilik yapmayacaksak ne zaman yapacağız, bütün güçlüklere karşı
halkın haber alma hakkını yerine getirmek için çalışmak çabalamak ve bu gayretlerin
fark edilip ödüllendirilmesi de inanın bir stajyer gibi beni heyecanlandırdı. Çok teşekkür
ediyorum. Çünkü bizim jenerasyon ödüllendirilmeye çok alışık değildir” dedi.

HABER EKONOMİ ÖVGÜYE DEĞER DÜNYA GAZETESİ’NDEN UFUK KORCAN’A VERİLDİ
Ufuk Korcan’ın Dünya Gazetesi’nde 30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Türkiye’deki sosyal medya hissecileri ‘Sülün Osman’ gibi” başlıklı haberi Seçici Kurul tarafından övgüye değer görüldü. Korcan’a plaketini TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi
Dalyancı verdi. Ufuk Korcan duygularını şöyle dile getirdi:
“Gazeteciliğe, habere aynı bakış açısıyla yaklaştığını düşündüğüm meslektaşlarımdan
bu ödülü almak beni çok mutlu etti. Başta Cemiyet, Seçici Kurul olmak üzere, bugün
bana kapılarını açan Dünya Gazetesi’ne, 7/24 çalışmak zorunda olduğum dönemlerde
bana destek olan eşime çok teşekkür ederim.”

HABER TOPLUM ÖDÜLÜNÜ KAYHAN AYHAN ALDI
Kayhan Ayhan, Cumhuriyet Gazetesi’nde 10-15-18 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan “Kuran kursunda kuşkulu olay - 12 yaşındaki çocuk nasıl intihar eder?” başlıklı
haberiyle ödüle değer bulundu. Kayhan Ayhan’a ödülünü Seçici Kurul Başkanı Ayşe Özek
Karasu verdi.
Kayhan Ayhan duygularını şöyle dile getirdi:
“Cumhuriyet’te yazdığım dönemde 12 yaşındaki bir çocuğun bir tarikata bağlı Kuran
kursunda ölümünü gündeme getirdiğim bu haberle TGC tarafından ödüle değer görüldüm. O masum canın ölümüne belki engel olamadık ama olayı gündeme taşıdık, yaşananları ortaya çıkardık.”
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HABER TOPLUM ÖVGÜYE DEĞER MİLLİYET GAZETESİ’NDEN ÇİĞDEM YILMAZ VE ALİ İHSAN
ÖZTÜRK’E VERİLDİ
Seçici Kurul ayrıca, Çiğdem Yılmaz ve Ali İhsan Öztürk’ ün Milliyet Gazetesi’nde 2628 Temmuz 2021 tarihlerinde yayınlanan “Adım adım göç yolu” başlıklı haberini övgüye
değer gördü. Ali İhsan Öztürk törene katılamadığından plaketini Çiğdem Yılmaz aldı.
Plaketleri TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan sundu.
Çiğdem Yılmaz plaketini alırken şöyle dedi:
“Milyonlarca insanı ilgilendiren, etkileyen, dün Suriye'de Afganistan'da bugün Avrupa'nın hemen yanı başında Ukrayna'da baş gösteren mülteci sorunu yalnızca savaşla
değil, gelecekte küresel ısınmayla çok daha geniş bir coğrafyada görülecek. Ödülümü;
göç yolunda hayatını kaybeden başta Aylan bebek olmak üzere mülteciler için çabalayan
dünya genelindeki tüm gönüllülere ve sahada çalışan gazetecilere adıyorum."

HABER EĞİTİM ÖDÜLÜNÜ BİRGÜN GAZETESİ’NDEN MUSTAFA KÖMÜŞ ALDI
Mustafa Kömüş, BirGün Gazetesi’nde 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “Barajı düşürmek bu gerçeği örtmez” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Kömüş’e ödülünü
TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu verdi.Mustafa Kömüş ödülünü alırken
şunları söyledi:
“Ödülümü atanamayan, ataması yapılmadığı için farklı işlerde çalışırken iş cinayetlerine kurban giden, intihar eden öğretmenlere armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.”

HABER EĞİTİM ÖVGÜYE DEĞER SÖZCÜ GAZETESİ’NDEN SULTAN UÇAR’A VERİLDİ
Sultan Uçar’ın, Sözcü Gazetesi’nde 11 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini AKP Tarihine çevirdiler” başlıklı haberi övgüye değer görüldü. Uçar’a plaketini Pen Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan verdi.
Sultan Uçar ödülünü alırken şöyle konuştu:
“İyi bir haberin en iyi tarafının şaşırma ölçeği olduğu bize stajyer muhabirlik yaparken
ustalarımız tarafından öğütlenmişti. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi kitabının içerisinde
47 sayfalık bir bölümün AKP’nin tarihi olarak yer aldığını görünce çok şaşırdım. Yeni bir
tarih yazmak için niye bu kadar acele ediliyor ki. Kanımca şaşırma süreçlerimiz devam
edecek gibi gözüküyor. Bu ödülü Atatürkçü öğretmenlerimize ve bu yolda öğretmenlik
yapan kız kardeşime adıyorum.”

HABER SAĞLIK ÖDÜLÜNÜ SABAH GAZETESİ’NDEN FATİH ULAŞ ALDI
Fatih Ulaş, Sabah Gazetesi’nde 24 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Bir baba iki
DNA” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ulaş ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi
Pınar Aktaş’tan aldı. Fatih Ulaş ödülünü alırken şöyle konuştu:
“Çalışmamı ödüle değer gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne, Seçici Kurul’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü öncelikle; habere konu olayda, ilk DNA raporuyla
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haksız yere çocukları gayrimeşru görülen üç çocuğuyla birlikte yaşadığı sıkıntılara rağmen dik durmayı başaran anneye ithaf etmek istiyorum.”

HABER SAĞLIK ÖVGÜYE DEĞER MİLLİYET GAZETESİ’NDEN MERT İNAN’A VERİLDİ
Mert İnan’ın Milliyet Gazetesi’nde 7 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan “Trakya’da
zehir taştı” başlıklı haberi Seçici Kurul tarafından övgüye değer görüldü. Mert İnan’a
plaketini TGC Yönetim Kurulu üyesi Pınar Aktaş verdi. Mert İnan şöyle konuştu:
“Tüm çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve barış içerisinde yaşayacağı bir dünya, bir gelecek istiyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Seçici Kurula teşekkür ediyorum.”

HABER KÜLTÜR-SANAT-MAGAZİN ÖDÜLÜNÜ IŞIL ÇALIŞKAN ALDI
Işıl Çalışkan, BirGün Gazetesi’nde 23 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Bale spor
değil sanattır’ isyanı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Çalışkan’a ödülünü Çağdaş
Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilcisi Uğur Güç verdi. Işıl Çalışkan duygularını şöyle
dile getirdi:
“Gazeteci olarak adaletsizliklerin karşısında, sanatçıların yanında olmaya devam
edeceğiz. Ödülümü sanat emekçilerine adıyorum. İyi ki varlar. Çok teşekkürler.”

HABER KÜLTÜR-SANAT-MAGAZİN ÖVGÜYE DEĞER HAZAL OCAK’A VERİLDİ
Hazal Ocak, Cumhuriyet Gazetesi’nde 21-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yayınlanan
“İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde skandal taşınma” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü. Ocak’a plaketini BirGün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı verdi.
Hazal Ocak konuşmasında şunları söyledi:
“Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz İçin çok teşekkür ederim. Dün başka bir
belgeli haberimden ötürü terör suçlamasıyla yargılandığım davanın duruşmasındaydım.
Bugün buradayım. Türkiye’de gazeteciliğe yönelik baskının her gün daha da arttığı bu
günlerde böyle ödüller gazetecilere moral oluyor. Tüm meslek hayatım boyunca görülmeyeni görmeye, sesi olmayan doğanın, tarihin sesi olmaya çalıştım. Bu ödülü de tüm
sesi duyulmayanlar adına alıyorum.”

HABER SPOR ÖDÜLÜ
Seçici Kurul bu yıl yapılan başvurulardan ödüle değer çalışma göremedi.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜNÜ DÜNYA GAZETESİ’NDEN OSMAN ULAGAY ALDI
Osman Ulagay, Dünya Gazetesi’nde 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Korona’dan
paydaşlar kapitalizmine” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Ulagay’a ödülünü TGC
Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen verdi.
Osman Ulagay yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili seçimin hemen öncesinde kurulan ve her türlü
baskılara göğüs gererek bugünlere gelen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin beni bu ödüle
değer görmesi büyük bir sürpriz oldu benim için. Bu ödülü dünyadaki demokrasi ve öz124
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gürlük düşmanlarının savaş çıkarmaya cüret ettikleri bir ortamda almanın burukluğunu
da yaşıyorum.”

KÖŞE YAZISI ÖVGÜYE DEĞER MERYEM AKGÜN’E VERİLDİ
Meryem Akgün, Karadeniz Gazetesi’nde 29 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Anlamak için soruyorum” başlıklı yazısıyla övgüye değer görüldü. Akgün’e plaketini TGC
Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Engin Köklüçınar verdi.Meryem
Akgün duygularını şöyle dile getirdi:
“4 bin yıllık kadim tarihinden basınının da nasiplendiği, Anadolu Basını içerisinde
önemli yer etmiş Trabzon Basının bir neferi olmaktan ve bugün bu sahnede övgüye layık
görülmekten son derece onur ve mutluluk duymaktayım.”

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜ MİLLİYET GAZETESİ’NDEN CİHAT ASLAN VE OSMAN CAN EROK ALDI
Cihat Aslan ve Osman Can Erok, Milliyet Gazetesi’nde 18-22 Temmuz 2021 tarihleri
arasında yayınlanan “Marmara’nın katilleri” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundular. Törene katılamayan Osman Can Erok’un ödülünü annesi Ayşe Şükran Tanpınar
aldı. Erok ve Tanpınar’ın ödülünü TGC Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakacak verdi.
Cihat Aslan duygularını şöyle paylaştı:
“Denizlerimizi bir ağ gibi saran müsilajın kaynağına inmek için çayların, derelerin
Marmara Denizi'ne ulaşıncaya kadar ki yolculuğunu takip etmek için yola çıktık. Bu yolculukla, kaynağından içilebilecek derecede temiz olan sularımızın köylerden, şehir merkezlerinden ve sanayi bölgelerinden geçerken nasıl zehirli bir hal aldığını gözler önüne
serdik.”

HABER ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER CUMHURİYET GAZETESİ’NDEN İLAYDA KAYA’NIN
İlayda Kaya, Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Kasım-12 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan “Şırnak bu aileye teslim” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü. İlayda Kaya
plaketini TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi Mesude Erşan’dan aldı. İlayda Kaya
duygularını şöyle dile getirdi:
“Öncelikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum.
Usulsüz atamalar üzerine yaptığım bu haberlerim için geçen haftalarda hedef gösterilmiştim. Bugün ise aynı haberlerim övgüye değer görüldü. Gerçeklerin peşinden giderek
haksızlıkları ve usulsüzlükleri duyurmaya devam edeceğim.”

RÖPORTAJ-SÖYLEŞİ ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ’NDEN FEVZİ KIZILKOYUN’A VERİLDİ
Fevzi Kızılkoyun, Hürriyet Gazetesi’nde 8 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “Bizi evlere
kapatamazlar” başlıklı röportajıyla ödüle değer görüldü. Fevzi Kızılkoyun’a ödülünü TGC
Onur Kurulu Üyesi Turhan Günay verdi.
Fevzi Kızılkoyun “Taliban’a başkaldıran, herkesin susup, korkup kaçtığı bir ortamda
‘Bizleri eve kapatamazsınız’ diyerek isyan bayrağı açan cesur Afgan kadınlarına selam
olsun. Bu ödülümü de onlara armağan ediyorum” dedi.
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RÖPORTAJ-SÖYLEŞİ ÖVGÜYE DEĞER MEHMET KIZMAZ’IN OLDU
Mehmet Kızmaz, Cumhuriyet Gazetesi’nde 29 Kasım-11 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan “Ülkeyi yakan gerçek, yoksulluk” başlıklı röportajıyla övgüye değer görüldü.
Mehmet Kızmaz’a plaketini Pen Yazarlar Derneği İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan
verdi.Mehmet Kızmaz konuşmasında şunları söyledi:
“Gazetecilik taraftır; vicdana, ötekiye, adalete, mağdura ve birçoğuna... Ödülümü;
zifiri karanlığa karşı bir mum oldukları için öldürülen Uğur Mumcu'lardan Musa Anter'lere, hukuksuzluğun kanunlaştırıldığı yerde her şeye rağmen gazetecilik yaptıkları
için yıllardır dört duvar arasında olan ve biz meslektaşlarımıza adıyorum”

SAYFA DÜZENİ ÖDÜLLERİ
a) Birinci Sayfa Düzeni:
Barış Can Sarıkaş, BirGün Gazetesi’nde 24 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan “birinci
sayfa”sıyla ödüle değer bulundu. Barış Can Sarıkaş’a ödülünü TGC kıdemli üyelerinden
Olay Tan verdi.
Sarıkaş ödülünü alırken “Sağlık çalışanlarından moto kurye emekçilerine kadar pandemi boyunca tüm emekçilerimiz sahada fedakârca mücadele verdiler. Bizler de o dönemde toprak altına gizlenmeye çalışılan gerçekleri cesurca sayfalarımızda gün yüzüne
çıkardık" diye konuştu.

Birinci Sayfa Düzeni Övgüye Değer:
Barış Baş’ın, Milliyet Gazetesi’nde 30 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “birinci
sayfa”sı övgüye değer görüldü. Barış Baş’a plaketini DHA Genel Müdürü Celal Korkut
verdi.
Barış Baş “Gazetem Milliyet’in yayın kadrosuna bir sayfanın şekillenmesindeki yardımları için her birine ayrı ayrı saygı ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

b) İç Sayfa Düzeni:
Murat Akkuş, Milliyet Gazetesi’nde 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “5.
Sayfa”sıyla ödüle değer bulundu. Murat Akkuş’a ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası
Genel Başkanı Adnan Özyalçıner verdi. Murat Akkuş duygularını şöyle ifade etti:
“İletişim Fakültesi yıllarından beri benim için çok önemli olan iki ödül aldım. Başka
uluslararası ödüller de aldım ama ülkemizdeki gazetecilerin beni ödüllendirmesi çok
onur verici, çok sevindirici. Sayfada gördüğünüz gibi kadın unsuru ön planda. Ondan da
ayrıca gurur duyuyorum.”

İç Sayfa Düzeni Övgüye Değer:
Osman Ortakçı’nın, Milliyet Gazetesi’nde 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “1213. Sayfa”sı Seçici Kurul tarafından övgüye değer görüldü. Ortakçı’ya plaketini TGC ön-
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ceki onur kurulu üyelerinden Mustafa Dolu verdi.
Osman Ortakçı: “23 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı ödüllerden biri. Bu
ödülü bana layık gören tüm jüri üyelerine teşekkür ederim” dedi.

KARİKATÜR ÖDÜLÜNÜ MİLLİYET GAZETESİ’NDEN ERCAN AKYOL ALDI
Ercan Akyol, Milliyet Gazetesi’nde 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan “Bayram Hatırası” karikatürüyle ödüle değer bulundu. Ercan Akyol’a ödülünü TGC Başkanı Turgay
Olcayto verdi.
Ercan Akyol konuşmasında : “50 yılda 6 kere bu ödülle buluşmanın sevincini yaşadım.
Umarım yeni bir demokrasi açılımıyla basınımızın biraz daha yeni isimlere, yeni kuşaklara
ödüller verilir. Seçici Kurula teşekkür ediyorum ve ödülümü Semih Balcıoğlu’na adıyor,
önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

KARİKATÜR ÖVGÜYE DEĞER CUMHURİYET GAZETESİ’NDEN ZAFER TEMOÇİN’E VERİLDİ
Zafer Temoçin, Cumhuriyet Gazetesi’nde 23 Mart 2021 tarihinde yayınlanan karikatürüyle övgüye değer görüldü. Zafer Temoçin törene katılamadığından yerine plaketini
eşi Serap Temoçin TGC Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Bakacak’tan aldı.
Serap Temoçin: “Temoçin ailesi olarak alıyorum bu ödülü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Seçici Kurula teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜNÜ EREN DAĞISTANLI ALDI
Eren Dağıstanlı, BirGün Gazetesi’nde 28 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan “Gücünün
kaynağı haklılığı” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Dağıstanlı’ya ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk verdi.
Dağıstanlı: “İkizdere’de taş ocağına karşı dik duran, benim “nefes” adını verdiğim fotoğrafa layık gördüğünüz ödül için değerli seçici kurula, TGC’ye ve bu fotoğrafı yayımlayarak görünür olmasını sağlayan BirGün Gazetesi’ne çok teşekkür ediyorum. Doğal
olarak da bu ödül, benim değil doğa talan olmasın diye direnen herkesindir” diye konuştu.

FOTOĞRAF ÖVGÜYE DEĞER ŞEBNEM COŞKUN’UN
Anadolu Ajansı muhabiri Şebnem Coşkun, 17 Nisan 2021 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan “Kovid’le doğanlar” fotoğrafıyla övgüye değer görüldü. Şebnem Coşkun mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.

TELEVİZYON-RADYO ÖDÜLLERİ
TV HABER ÖDÜLÜNÜ DHA’DAN DERYA EVREN VE İSMAİL HAKKI SEYMEN ALDI
Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen DHA’da 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan
“Kadına bıçaklı şiddeti DHA muhabirleri önledi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundular. Ödüllerini TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı’dan alan gazeteciler
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görüşlerini şöyle paylaştı.
Derya Evren “Öncelikle bizi ödüle layık gören tüm Jüri üyelerine çok teşekkür ederim
Ben de ödülümü olduğunu öldürülen bütün kadınlar için alıyorum” diye konuştu.
İsmail Hakkı Seymen ise“Bizi bu ödüle layık gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’na ve Seçici Kurul’a çok teşekkür ediyorum. Ben de Demirören Haber
Ajansı ailesi ve kendi ailem adına alıyorum” dedi.

TV HABER ÖVGÜYE DEĞER TVNET’TEN İLKAY DİKİCİ VE BİLAL SÖYLEYENOĞLU’NA VERİLDİ
İlkay Dikici ve Bilal Söyleyenoğlu, tvnet’de 3 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan
“Alevlerden çıkan adam” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü. Ödüllerini Seçici Kurul
üyesi Gürsel Çelikkanat’tan alan İlkay Dikici şunları söyledi:
“Bu ödülü bize layık gören jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Meslek hayatımda
önemli bir gün bugün. Aldığım ilk ödül. Anlamı bu yüzden çok büyük. Bu ödülü yangınla
mücadele eden herkes adına alıyorum.”
Bilal Söyleyenoğlu ise “Ödülü layık gören herkese çok teşekkür ederim. Umut ediyorum ki bundan sonra ki yarışmalara ülkemizdeki güzel gelişmeleri, güzel olayları haber
yapıp katılalım” dedi.

TV HABER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜ HABER GLOBAL TV’DEN BENAN KEPSUTLU VE KIVANÇ
TUNÇBAŞ ALDI
Benan Kepsutlu ve Kıvanç Tunçbaş Haber Global TV’de 26 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “Taliban kadrolarını yetiştiren Hakkani Örgütü’nün medresesi” başlıklı araştırması nedeniyle ödüle değer bulundular.
Ödüllerini TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu’dan alan
Benan Kepsutlu “Ajanda programına 13 yıl önce başladık ve yola çıkarken ki gayem,
haberin izini sokakta, sahada araştırmaya devam etmekti. Yurt içinde ve yurt dışında
hazırladığımız dosyalarda hem olayların içine mümkün olduğunca girdik hem de muhataplarıyla konuşmaya çalıştık” dedi.
Kıvanç Tunçbaş ise “Meslek büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Bu seferlik ödülü
kendime armağan etmek istiyorum Çok risk aldım bu haber için. Bu sebepten kendime
armağan ediyorum” diye konuştu.

TV HABER ARAŞTIRMA ÖVGÜYE DEĞER FOX TV’DEN NAZLI YEREBASMAZ VE KENAN
ÖZCAN’A VERİLDİ
Nazlı Yerebasmaz ve Kenan Özcan’ı Fox TV’de 13-14-15 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan “Almanya Bizi Kıskanıyor mu?” başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü.
Nazlı Yerebasmaz ve Kenan Özcan plaketlerini TGC Başkanı Turgay Olcayto’dan aldılar.
Nazlı Yerebasmaz "Almanya bizi kıskanıyor mu?" Almanya'nın yolunu tuttuk ve sorguladık. Gerçekten kıskanılıyor muyduk? Haberimizde ekonomik koşulları ortaya koy128
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duk. Biz habercilerin görevi kamuoyunu bilgilendirmek, gerçekleri paylaşmak kadar sorgulatmak da aynı zamanda. Doğrunun yanlışın farkına varılmasını sağlamak... İşte bu
haber serisi en çok da bunu başardı. Haberlerimizi övgüye değer bulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne çok teşekkür ederim” dedi.
Kenan Özcan ise “Sizlerin bize verdiği bu övgü ödülünü gerçek jüri olan halkın ve
televizyon izleyicilerinin bize olan ilgi sevgi ve güveninin bir nişanesi olarak görüyor ve
bu ödülü tüm Fox Tv çalışanları adına alıyorum” diye konuştu.

TV HABER PROGRAM ÖDÜLÜNÜ GÖKMEN KARADAĞ ALDI
Gökmen Karadağ Halk TV’de 5 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Açıkça” programı ile ödüle değer bulundu. Karadağ’ın ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş
verdi. Gökmen Karadağ ödülünü alırken şöyle konuştu:
“2021 yazında İçmeler’de yaptığımız “Açıkça” programına bir grubun baskın yapmasına, tehdit etmelerine, saldırıya geçmelerine rağmen karşı koyup olayı püskürtmemizin
ardından yayına devam etme kararı aldık. Saldırganları cesaretlendirenin, gazetecilere
ve gazeteciliğe yönelik saldırıları sıradan gören bir iklim olduğunu biliyorduk. Beni onurlandıran bu ödül için Seçici Kurul üyelerine çok teşekkürlerimi sunuyorum.”

TV HABER PROGRAM ÖVGÜYE DEĞER ZÜLFİKAR ALİ AYDIN’A VERİLDİ
Zülfikar Ali Aydın Habertürk TV’de 1 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan “Satır Arası”
programıyla övgüye değer görüldü. Aydın’a plaketini TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel
Göksu verdi.
Zülfikar Ali Aydın “Habertürk Televizyonu adına böyle kıymetli bir ödülü almaktan
çok mutluyum. “Satır Arası” programına emeği geçen arkadaşlarıma ve jüriye teşekkür
ediyorum. Habere verdiğiniz emeğin beğenilip ödüllendirilmesi çok güzel bir duygu. Bu
ödülü 30 yıl önce Şırnak Görmeç'teki çığ faciasında şehit olan 65 asker ile hayatını kaybeden köylülerin anısına ithaf ediyorum” diye konuştu.

TV BELGESEL ÖDÜLÜNÜ ÇINAR OSKAY, BEGÜM SOYDEMİR VE GÖZDE DEMİREL KURU ALDI
Çınar Oskay, Begüm Soydemir ve Gözde Demirel Kuru Gain Medya’da 3-17 Ekim
2021 tarihinde yayınlanan “Çağ yangını” belgeseliyle ödüle değer bulundular. TV Belgesel ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.
Çınar Oskay: “Bu ödülü ormanlar için canını feda eden insanlara, haftalarca alevlerle
boğuşan itfaiyecilere ve gönüllülere adamak istiyoruz. Bugünkü zor koşullarda Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’ne, bu mücadelede yanımızda olduğu için, bizi bir araya getirdiği,
yalnız olmadığımızı hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Bizler için en büyük mutluluk meslektaşlarımızın onayı, övgüsüdür” dedi.

TV KÜLTÜR SANAT
Seçici Kurul bu yıl yapılan başvurulardan ödüle değer çalışma göremedi.
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TV SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜNÜ TRT’DEN YAĞMUR NAZİK ALDI
Yağmur Nazik TRT Spor Yıldız’da 6 -11 Mayıs 2021 tarihlerinde yayınlanan “Olimpiyat anıları” Spor programıyla ödüle değer bulundu. Yağmur Nazik törene katılamadığından yerine ödülünü Ela Demirbağ Yılmaz’a TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Yavuz
verdi. Yağmur Nazik gönderdiği mesajda şunları dile getirdi:
“Olimpiyat Anıları” programını yapmaktaki amacımız; dönemi içerisinde dünyada
gelişen farklı siyasi ve toplumsal atmosfere rağmen, olimpiyat oyunları aracılığıyla sporun tüm insanları birleştirici gücünü ve barışçıl ruhunu vurgulamaktı.”

TV KAMERA ÇALIŞMASI ÖDÜLÜNÜ DHA’DAN AHMET TURHAN ALTAY’IN OLDU
DHA’dan Ahmet Turhan Altay 1 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Gelinliğim yanacak deyip, gözyaşı döktü” çalışmasıyla ödüle değer bulundu. Ödülünü Türkiye Yazarlar
Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner’den alan Ahmet Turhan Altay duygularını
şöyle dile getirdi :
"Bu yangınlarda birçok vatandaşımızın umutları ve hayalleri de kül oldu. Umarım
aynı acıları bir daha yaşamayız. Bu ödülü yangında hayatını kaybedenler ve tüm Demirören Haber Ajansı ailesi adına alıyorum."

TV KAMERA ÇALIŞMASI ÖVGÜYE DEĞER İHA’DAN AHMET FARUK SARIKOÇ’A VERİLDİ
İHA’dan Ahmet Faruk Sarıkoç 3 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “İstanbul Boğazı’nda Yunus Şöleni” çalışmasıyla övgüye değer görüldü. Sarıkoç’a plaketini TGC üyelerinden İrem Barutçu verdi.Ahmet Faruk Sarıkoç plaketini alırken şunları söyledi:
“Boğazda yunus şöleni” başlıklı haber görüntülerim övgüye değer bulunduğu için
TGC’ye ve Seçici Kurul’a teşekkür ederim. Sahilden yaklaşık 2 km uzakta olan yunus sürüsü çekebilmek için dron kullandım. Gazetecilikte artık dron kullanımı önemli bir unsur
haline geldi. Bende bu teknolojiyi yakından takip ediyorum.”

RADYO HABER- PROGRAM ÖDÜLÜNÜ TRT’DEN AYBENİZ ECE UÇAN ALDI
Aybeniz Ece Uçan TRT Radyo 1’de 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan “Derin
Mavi” programıyla ödüle değer bulundu. Uçan’a ödülünü Seçici Kurul Üyesi Esin Yolçınar
verdi. Aybeniz Ece Uçan
“Denizler herkesin ve hiç kimsenin. Aslında sadece gezegene ait. Artık yavaş yavaş
değil, hızla tükeniyor. Derin Mavi’ nin ilk bölümünün yayınlandığı 2020 yılının Ocak
ayından bugüne, yani sadece 2 yılda öyle çok doğal felaket yaşadık ki. Bunlara artık doğal
demek ne kadar doğru bilmiyoruz. Tek sorumlu insan. Bundan sonra gezegenin geleceği
insanın nasıl davranacağına bağlı” diye konuştu.

RADYO HABER- PROGRAM ÖVGÜYE DEĞER TRT’DEN SEDA USLU SARIOĞLU’NA VERİLDİ
Seda Uslu Sarıoğlu TRT Radyo 1’de 12 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Ya olmasaydı?” programıyla övgüye değer görüldü.
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Seda Uslu Sarıoğlu törene katılamadığından yerine plaketini Altan Demirkol’a Seçici
Kurul Üyesi Esin Yolçınar verdi.
Seda Uslu Sarıoğlu gönderdiği mesajda “Ülkemizde bağımsız, özgür, tarafsız gazeteciliğin bayrağını taşıyan TGC tarafından övgüye değer görülmek en güzel anılarımdan
biri olacak. Radyoda sesi değil, sözü yükseltmeye devam” dedi.

İNTERNET ÖDÜLLERİ
İNTERNET HABER ÖDÜLÜNÜ DW TÜRKÇE’DEN PELİN ÜNKER VE SERDAR VARDAR ALDI
Pelin Ünker ve Serdar Vardar DW Türkçe’de 3-10 Ekim ve 6-10 Aralık 2021 tarihlerinde yayınlanan “Pandora Papers” başlıklı haberleriyle ödüle değer bulundular. Pelin
Ünker kendi ödülünü ve törene katılamayan Serdar Vardar’ın ödülünü TGC Balotaj Kurulu üyesi Serkut Bozkurt ‘tan aldı.Pelin Ünker konuşmasında şunları söyledi:
“Öncelikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve seçici kurula çok teşekkür ederiz. Pandora
Papers ile kamu ihalelerinde öne çıkan şirketler başta olmak üzere çok sayıda ismin offshore faaliyetlerini gözler önüne serdik. Offshore, küresel sistemin varlıklı kişilere tanıdığı
bir ayrıcalık. Vergiden kaçınmanın yanı sıra kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk için
de kullanışlı bir seçenek. Türkiye de dahil iktidarların yarattığı sermaye gruplarının offshore sistemini tercih etmeleri bir tesadüf değil.”

İNTERNET HABER ÖVGÜYE DEĞER SEDAT YILMAZ’A VERİLDİ
Sedat Yılmaz, Mezopotamya Haber Ajansı’nda 20 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan
“Bu ihale organizasyonunu, ‘Yaparsa Savcı yapar’” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü. Sedat Yılmaz katılamadığından yerini plaketini Diren Yurtsever’e TGC Kültür Sanat
Komisyonu Üyesi Öznur Oğraş Çolak verdi.
Sedat Yılmaz gönderdiği mesajda “Savaş, sömürü, doğa talanı, kadın ve iş cinayetleri
durmak bilmiyor. Tanıklığını yaptığımız bu zor koşullar ve şartlar nereye evrilirse evrilsin,
kalemimizi özgür ve bağımsız tutmaya devam edeceğiz” dedi.

İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜNÜ BBC TÜRKÇE’DEN MAHMUT HAMSİCİ ALDI
Mahmut Hamsici BBC Türkçe’de 28 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan “Bir göçmen
kaçakçısı anlatıyor” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Mahmut Hamsici törene
katılamadığından ödülünü TGC Onur Kurulu üyesi Gökmen Karadağ Neyran Elden’e
verdi.Mahmut Hamsici gönderdiği video mesajda duygularını şöyle dile getirdi.
“Göçmen meselesi Türkiye'de son dönemde dezenformasyonun en yoğun göründüğü konulardan biri. Onun için biz gazetecilere kamuoyuna bu konuda doğru bilgiyi
sunmak adına önemli bir rol düştüğünü düşünüyorum.”

İNTERNET RÖPORTAJ ÖVGÜYE DEĞER BBC TÜRKÇE’DEN NEYRAN ELDEN’E VERİLDİ
Neyran Elden BBC Türkçe’de 3 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Marmara Denizi’nde salya - Müsilajın su altındaki sonuçlarından korkuyoruz” başlıklı haberi nedeniyle
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övgüye değer görüldü. Neyran Elden’e plaketini TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi
Dalyancı verdi.
Neyran Elden duygularını şöyle dile getirdi:
“Ben su altında haber yapmak için değil, su altı dünyasını keşfetmek için dalış eğitimi
almıştım. Ama ne yazık ki, dalış sırasında suyun altındaki insan tahribatı o kadar çarpıcı
bir biçimde öne çıkıyor ki, her seferinde denizin dibindeki plastikleri, sudaki kirliliği ve
bunlardan olumsuz yönde etkilenen su altı ekosistemini daha yakından görüyorsunuz
ve bunları bir haberci olarak da düşünüyorsunuz.”

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI
Seçici Kurul bu yıl yapılan başvurulardan ödüle değer çalışma göremedi.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2021 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, “Ekonomi ve finans gazeteciliğinde toplumu çok boyutlu bilgilendiren uyarıcı, açıklayıcı, objektifliği odağına
alan haber, yazı ve yorumları” nedeniyle habertürk.com.tr yazarı Abdurrahman Yıldırım’a verilmesini kararlaştırdı.
Abdurrahman Yıldırım ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Vahap
Munyar’dan aldı. Yıldırım ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Hem gazeteciliği hem de ekonomi gazetesi patronluğunu yapmış Nezih Demirkent
ödülünü almak benim için bir onur. Layık görenlere çok teşekkürler. Nezih Demirkent,
Dünya Gazetesini ekonomi gazetesine dönüştürürken gelecek on yılları iyi görmüştü.
Ekonominin geleceğine güvenmişti. Ben de en başından itibaren Dünya okudum ve çok
yararlandım. Öğrendiklerimi hem okurlarla hem meslektaşlarımla paylaştım. Hiçbir kıskançlık göstermeden yeni ekonomi gazetecilerinin yetişmesi için canla başla çalıştım.
Bugün de medya sektöründe çalışıyorlar. Bu nedenle bu ödülün benim için birden fazla
anlamı var.”

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun önerilerini değerlendirdi.
Tuğba Södekoğlu ve Tolga Ayçiçek’in Show TV’de 14 Aralık 2021’de yayınlanan
“Metroda Taciz” haberine, Ece Çelik Nefs’in Hürriyet Gazetesi’nde 25 Ekim 2021’de yayınlanan “Tekmene sağlık Emine” haberine, ödül verilmesini kararlaştırdı.
Tuğba Södekoğlu ve Tolga Ayçiçek ödüllerini TGC Balotaj Kurulu Üyesi Nuray Karagöz’den aldı.
Tuğba Södekoğlu “Yaşadığım talihsiz olaya karşı mesleki bir refleks göstererek yaptım bu haberi. İlk kez yaptığım bir haberin öznesi olmak zorunda kaldım. Dünyada yüz
binlerce kadının yaşadığı travmatik bir olaydı bu. Ben de bir haber muhabiri olarak ya-
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şadığım talihsiz olayın görüntüsünün peşine düştüm. Dava sürecinin sonuna kadar takipçisi oldum ve mahkemeden emsal bir karar çıktı. Umarım hiçbir kadın böyle bir şey
yaşamak zorunda kalmaz. Yaşarsa da susmayarak hakkını sonuna kadar arar” diye konuştu.
Tolga Ayçiçek ise “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Seçici Kurul’a teşekkür ediyorum” dedi.
Ece Çelik Nefs’in ödülünü Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan
Atakan verdi. Ece Çelik Nefs ödülünü alırken şunları söyledi:
“Bu ödülü bana layık gören TGC üyelerine ve "Vazgeçmeyen Kadınlar" sayfasına destek veren gazeteme çok teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddetin böyle arttığı bir
çağda kadın haberleri yapmak da okumak da hepimize acı veriyor.”
Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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8 Nisan 2022

Genç iletişimcilerin ödül mutluluğu

32. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan
Genç İletişimciler Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler,
çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törende açıklandı.
Türkiye’de çağdaş ve nitelikli gazeteciler yetiştirilmesine sürdürülebilir katkı sağlayan
ve yarışmalardan en köklüsü olan 32. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç
İletişimciler Yarışması’nın ödül töreni, 7 Nisan 2022 Perşembe günü saat 20.00’de çevrimiçi olarak düzenlendi. İletişim Fakültesi öğrencilerinin Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet
Yayıncılığı alanlarındaki projeleriyle katıldığı yarışmada Seçici Kurullar, 16 üniversiteden
61 öğrencinin toplam 46 projesini ödüle değer buldu.
Cüneyt Özdemir, Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Haluk Sarıtaş, Ömer Öztürk ve
Yağız Şenkal gibi bugün medya ve sanat dünyasında önemli yerlere gelmiş isimlerin de
öğrencilik yıllarında katıldığı yarışmaya, bugüne kadar 20 bini aşkın öğrenci 17 binden
fazla projeyle başvurdu.
Ödül töreninin açılışında bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, pandemi sürecinde dünyada ve günlük yaşamda pek
çok şeyin değişmesine karşın haber alma ihtiyacının değişmediğine dikkat çekerek, “Kaynağı iyi araştırılmış, iyi işlenmiş habere duyulan ihtiyaç toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, hayatlarımız karmaşıklaşıp, anlaşılması zor hale geldikçe daha da artacak. Bu
bağlamda gazetecilik insanların hayatlarına dokunan en önemli mesleklerden biridir ve
büyük sorumluluk ister. Bugün artık haberin bir kağıt üzerinde mi yoksa bir bilgisayar
veya telefon ekranında mı iletildiği hiç önemli değil. Asıl önemli olan, haberi oluştururken ortaya konulan habercilik becerisi ve donanımıdır. Geleceğin profesyonel iletişim134
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cileri olacak gençlerin, kendilerini mesleğimize bu bilinçle hazırlayacaklarına inanıyorum”
dedi.
İnsanların birbiriyle güçlü bağlar kurmasının ilk adımını cankulağıyla dinlemek olduğunu vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, “Can kulağıyla dinleme aslında gazetecilik ve
iletişim mesleğinin de temelidir. Dinlemeden doğru soru sormak mümkün değildir.
Ancak mesleğe hazırlanırken maalesef sadece soru sormak öğretilir, dinleme öğretilmez.
Oysa cankulağıyla dinlemenin, bugün dünyadaki devasa sorunlarda çözüm üretebilmenin en önemli anahtarı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:
“Genç iletişimci arkadaşlarım, basın özgürlüğü, daha doğrusu iletişim ve medya özgürlüğü aslında halkın bilgi edinme hakkıdır. Halkın gerçekleri öğrenme hakkıdır. Siz genç
iletişimciler olarak bunu daha da geliştirerek yeni jenerasyon olarak ileri bir seviyeye
ulaştıracaksınız. Öyle umuyorum ki sizin kuşakla beraber Türkiye'de daha doğru, daha
gerçek bir iletişim, daha halk odaklı bir iletişim meydana gelecek. Yapacağınız bazı şeyler
var. Birincisi çok okumak, çok kitap karıştırmak, çok iyi öğrenmek. Uğur Mumcu'nun bir
sözünü hatırlatmak isterim ’Bilgi olmadan fikir sahibi olunmaz.’ Bu sene de yaratıcı ürünlerinizi iletişimin çeşitli dallarında görmek sevindiriciydi. Çok değerli projelerinizi titiz
çalışan jürilerimiz hakkaniyetle değerlendirdi. Ödül alanları da ödül verenleri de bu açıdan kutlamak isterim. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Profesyonellerden ufuk açan mesajlar
İletişim Fakültesi Lisans öğrencilerinin 2020–2021 ders yılında yaptıkları çalışmalarla
katıldıkları yarışmanın finali olan Ödül Töreni’nin sunuculuğunu Şule Zeybek yaparken,
iletişim dünyasının deneyimli isimlerinden Cüneyt Özdemir, Haluk Sarıtaş, Ömer Öztürk
ve Yağız Şenkal mesajlarıyla gençlerle buluştu.

Ödüllerine kavuştular
Yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı ana dallarından oluşan yarışmada her dalda
birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi. Yarışmanın ödül heykelciği ve para ödüllerinin yanı sıra kazananlara Hepsiburada tarafından hediye edilen çekler armağan edildi.
Ayrıca bu sene Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında yarışmaya gönderilen çalışmalar arasından seçilen dört ana dalın her biri için 5000.-TL tutarında Üstün
Başarı Ödülü verildi.

32. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ AYDIN DOĞAN GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASINDA
DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER VE PROJELERİ
YAZILI DAL
Üstün Başarı Ödülü
İstanbul Üniversitesi- Egehan Erkün / Anahtar Kelimemiz ‘Medya Etiği’: Türkiye’de
135

09 ODUL TORENLERI 2019_Layout 1 4/12/22 5:07 PM Page 98

SEO Haberciliğinin Portresi

Haber ve Haber Araştırma
1-Çukurova Üniversitesi-Melek ELİŞ / Ensest
2-Çukurova Üniversitesi-Alper OKÇUOĞLU / Sıradan Bir Ulaşım Günümüz
3-Üsküdar Üniversitesi-Ümmü Gülsüm DURAL / Yörük Kızı Neslihan’ın Sıra Dışı Yaşamı

Röportaj
1-Çukurova Üniversitesi-Safa Yusuf GÜNER / Anlatı Dergisi - Bant Sistemi
2-İstanbul Ticaret Üniversitesi-Sena YAZGAN / Robotlar İnsanlığın Sonu mu Olacak,
Yoksa İnsanlığı Yeni Bir Boyuta mı Taşıyacak?
3-Çukurova Üniversitesi-Alper OKÇUOĞLU ve Aslı CAN / Anlatı -Bebeklerde Besin
Alerjisi Neden Yaygınlaşıyor?

Mizanpaj
1- Trabzon Üniversitesi-Tuğba HARBUTOĞLU / Güneşe Lamba Yakan Adam: Aytekin
Çakmakçı
2- Çukurova Üniversitesi-Ata Ahmet KÖKÇÜ / Toprağa Basamadan Ölmek!
3- Gümüşhane Üniversitesi-Oğuzhan ŞAHİNÖZ / Toplumsal Tabuların Evrimi Reglofya Haber Tasarımı

Spor
1-Erciyes Üniversitesi-Azra KOÇAK / Kendisini Savunmak için Kick Boksa Başladı,
Şampiyon Oldu
2-Üsküdar Üniversitesi-Ayça ARACIÇAM / Yeşil Sahaların Güçlü Kadınları
3-Erciyes Üniversitesi-Melisa KARMIŞ / "Ben Tek Başıma Bir Arzu'ydum. Şimdi ise
400 Engelli Çocuğun Elinden Tutuyorum"

Fotoğraf
1-Çukurova Üniversitesi.-Uğur Can BÜYÜKNİSAN / Anlatı - Gömlekçi Seyfi
2-Erciyes Üniversitesi.-Samed KARABIYIK ve Nisa GÖKDEMİR / Türk Mitolojisine
Işık Tutuyor
3-Çukurova Üniversitesi.-Olcay AYTÜRK / Geri Dönüşüm Haberi

GÖRSEL DAL
Üstün Başarı Ödülü
Selçuk Üniversitesi-Leyla Nur ÇEVİK ve Nursultan URAL / Yeşeren Hayaller

136

09 ODUL TORENLERI 2019_Layout 1 4/12/22 5:07 PM Page 99

Televizyon Haberi
1-İstanbul Üniversitesi-Beyza Nur YILMAZ, Erdoğan ŞİNİKÇİ ve Didem MENTE / Filipinli Hayvansever Amca: Hassan Ahmad
2-Selçuk Üniversitesi-Mustafa AYDIN / Küçük Kalplere Büyük Dokunuşlar
3-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Nedim BAYHAN / Atık Taşlar Heykele Dönüşüyor

Belgesel
Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Ödülü: Selçuk Üniversitesi-Rabia PINAR / Kördüğüm
1-Selçuk Üniversitesi-Mustafa AYDIN / Haymatlos
2-Selçuk Üniversitesi-Gürkan BULUNÇ / Bir İstanbul Çilekeşi: Taksici
3-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Ali KARACAN, Bayram ÖRS, Süha PARMAKSIZ ve Hakan ŞAHİN / Kıspet - Yaşayan Hazine

Kısa Film
1-İstanbul Aydın Üniversitesi-Berhan Cenk TAŞKAYA / Bir Yakın Gelecek Hikâyesi
2- Akdeniz Üniversitesi-Esra Ecem ANAY / Bilardo
3- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Tölömüş CANIBEKOV / Yol

İŞİTSEL DAL
Üstün Başarı Ödülü
Erciyes Üniversitesi-Şeyma Nur ERBAY / Sessiz Tarih

Radyo Haber Spikerliği
1-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Aybüke İNCE / Tarihi Yaşarken
2-Ödüle değer çalışma bulunamadı
3-Ödüle değer çalışma bulunamadı

Radyo Programcılığı
1-Selçuk Üniversitesi-Menşure YORULMAZ ve Sefa ERYİĞİT / Acıların Kadını Bergen
2-Anadolu Üniversitesi-Bilge ÇAPA / Bir Ses Duydum Sanki
3-Selçuk Üniversitesi-Ahmet Hamdi KEREK ve Ayşegül ÖZBAYRAK / İL'K'ADIN

İNTERNET YAYINCILIĞI
Üstün Başarı Ödülü iki proje arasında paylaştırıldı.
İstanbul Arel Üniversitesi-Burak ALTINOK / Cinsiyetçiliğe Blok
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Erciyes Üniversitesi-Rümeysa SÖNMEZ, Turgay ATALAY, Cansel BİLGİÇ ve Büşra
Nur YORULMAZ / Sosyal Fobi

İnternet Sitesi
1-Trabzon Üniversitesi-İsmet Cem ERTEM / Reklamgen
2-Üsküdar Üniversitesi-Zeynep ŞAHİN / Kadın Başına
3-Üsküdar Üniversitesi-Bilal SADİ / Palto Kültür Sanat

Blog
1-Üsküdar Üniversitesi-Merve ŞİŞMAN / Eller Anlatıyor
2-Üsküdar Üniversitesi-Melisa DUYGUN / Albüm
3-İstanbul Arel Üniversitesi-Burak ALTINOK / Ekonom

İnternet Medya Sitesi
1-İstanbul Medipol Üniversitesi-Emir EĞRİCESU / Geekciyiz.com
2-Üsküdar Üniversitesi-Merve ŞİŞMAN / Şiddetin Yüzü
3-Selçuk Üniversitesi-Taner ÖZAY / Yeşil Gelecek

Sosyal Medya Projesi
1-Erciyes Üniversitesi-Songül ÇEVİK ve Pınar UTAŞ / Doğru Türkçe
2-İstanbul Aydın Üniversitesi-Gaye ÇETİN, Mine UÇARKANAT ve Furkan BULDUK /
Gündem İstanbul
3-Gümüşhane Üniversitesi-Kumsal KAVASOĞLU, Neslihan ARAZ, Metin AYYILDIZ
ve Ferhat KARADOĞAN / Reglofya
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17 Ocak 2020

Altan Öymen: Gazetecilik dünyanın en iyi mesleğidir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-Kadıköy Belediyesi Medya Şöyleşileri’nin konukları Altan
ve Aslı Öymen oldu. Toplantıda Altan Öymen “Bu ülkenin insanları demokrasiyi sevdiler.
Halkın bir tahammül sınırı var. O sınır aşılırsa iktidarlar başarısız oluyor. İstanbul seçimleri bunun örneğidir. Yaşadığımız süreç normal bir süreç değil. Demokraside iniş
çıkışlar olsa da normalleşeceğimizi, gazetecilerin görevlerini daha rahat yapacağını
düşünüyorum” diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve
Kadıköy Belediyesi’nin birlikte düzenlediği “Medya Şöyleşileri” etkinliği’nin
ilki 16 Ocak 2020 Perşembe günü saat
19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nin A Salonu’nda yapıldı.
Birinci etkinliğin konusu “Aile Boyu
Gazetecilik” konuğu ise Gazeteci –
Yazar Altan Öymen oldu. Moderatörlüğünü Woman TV Program Yapımcısı Aslı Öymen’in üstlendiği toplantıda “Aile Boyu
Gazetecilik” teması işlendi. Toplantıda gazetecilik mesleğinin zorlukları ve keyifli anları
konuşuldu.
Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen toplantıyı açarken babasının teknolojiyle arasının
iyi olmadığını hala akıllı telefon kullanmadığını, kitaplarını eliyle yazdığını ama hızlı bir
biçimde üretkenliğini sürdürdüğünü söyledi.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRASİ BİRBİRİNİN AYRILMAZ PARÇASIDIR”
Basın özgürlüğü ile demokrasinin birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu hatırlatan
Altan Öymen şöyle devam etti
“Gazetecilerin istediği özgürlük kendileri için değil. Halkın, seçmenlerin ülkede ve
dünyada olup biteni öğrenmeye, anlamaya ihtiyaçları var, böyle bir hakları var. Gazeteciliğe ihtiyaç sürüyor. Uzun yıllardır ‘kağıt dönemi bitecek, kitaplar bitecek her şey di-
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jital olacak’ deniliyordu ama olmadı. Aksine kitapların sayısı artıyor. Ama gazetecilikte
sorunlar var. 10 gazete aynı gün, aynı başlıkla çıkıyor. Birbirinin aynı olan haberleri görmeye insan tahammül edemiyor. Bunun böyle gitmesi mümkün değil. Bu ülkenin insanları demokrasiyi sevdiler. Halkın bir tahammül sınırı var. O sınır aşılırsa iktidarlar
başarısız oluyor. İstanbul seçimleri bunun örneğidir. Yaşadığımız süreç normal bir süreç
değil. Demokraside iniş çıkışlar olsa da normalleşeceğimizi, gazetecilerin görevlerini
daha rahat yapacağını düşünüyorum. Basın ve demokrasi birbirinden ayrılmaz.”

“GEÇMİŞTE GAZETECİLER HAPİS CEZALARI KESİNLEŞMEDEN TUTUKLANMAZDI”
Aslı Öymen, gazetecilerle iktidarların yaşadığı
sorunlar açısından dünü ve bugünü kıyaslamasını
istediğinde Altan Öymen şu örnekleri verdi:
“Geçmişte gazetecinin mahkeme süreci tamamlanır, hapis cezası kesinleştikten sonra gazeteci aranır, söylenirdi. Sabah saat 05.00’de kimse
evinden alınmazdı. Günümüzde soruşturma sürecinde cezaevine atılan, altı yıl yatan gazeteciler
oldu. Sonra suçsuz oldukları anlaşıldı. Yine bu dönemde birçok gazetecinin davasıyla ilgili sahte deliller yerleştirildiğini sonradan mahkemeler
açıkladı. Bunlar en çok dikkatimi çeken farklar.”

“GENÇ GAZETECİLERE ÖĞÜDÜM TEDİRGİN OLSANIZ DA GAZETECİLİKTEN VAZGEÇMEYİN”
TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen toplantıyı izleyen iletişim fakültesi gençlerine öğütler de verdi. Gazeteciliğin yapılabilecek en iyi meslek olduğunu, çok severek
yaptığını bu nedenle hobiye de ihtiyaç duymadığını söyleyen Altan Öymen, “Gazetecilik
mesleğinden vazgeçmeyin. Gazetecilik mesleği dünyanın en iyi mesleğidir. Yaşadığımız
dönemden tedirgin olmayın, bunlar geçecek. Gazetecilik yaparken insanın canı sıkılmaz,
her şeyi, herkesten önce öğrenirsiniz, Türkiye’yi görür, Dünyayı görür, öğrenirsiniz. Bu
mesleği çok severek yaptığım için başka hobim olsun diye düşünmedim, zaten çok sevdiğim işi yapıyorum” dedi.
Toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın Danışmanı Dinç Çoban, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, CKM Sanat Yönetmeni Sedef Narçın, TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı
Niyazi Dalyancı, Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen, Onur Kurulu Üyesi Nevin Akkaya,
Prof. Dr. Şükran Esen, TGC kıdemli üyelerinden Şükrü Disanlı, Namık Kemal Aydın, gazeteciler ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.
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24 Ocak 2020

6. Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak Toplantısı yapıldı
“Uğur Mumcu yaşasaydı faili meçhul gazeteci cinayetlerini çözerdi”

Uğur Mumcu’nun ölüm günü olan 24 Ocak’ta araştırmacı gazeteciliğin önündeki
engeller ve gazeteciliğin sorunlu gündemi konuşuldu. TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda saat 11.00’de düzenlenen toplantı TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda gazeteci-Yazar Altan Öymen, T24 Yazarı Aydın Engin,
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı görüşlerini paylaştı.

TURGAY OLCAYTO: DEMOKRASİYE ULAŞMANIN YOLUNU BULMALIYIZ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto 6. Türkiye’de Gazeteci OlmakGazeteci Kalmak Toplantısı’nı açarken demokrasiye ulaşmanın bir yolunun bulunması
gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Ocak ayı talihsiz bir ay. Birbirinin peşi sıra gazetecilerin, düşün insanlarının, akademisyenlerin öldürüldüğü bir ay. Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğur Mumcu bu ayda öldürüldü. Uğur Mumcu’nun ölüm gününde her yıl Gazeteci Olmak-Gazeteci Kalmak
Toplantısı düzenliyoruz. Uğur Mumcu Meclis Kütüphanesi’ni en çok kullanan gazeteciydi.
Ortaya çıkardığı belgelerle çok önemli haberlere imza attı. Araştırmacı gazetecilik adına
örnek işler ortaya koydu. Hain bir pusuda yok edildi. Hrant Dink’de aynı şekilde hedefe
konuldu. Türkiye zor günlerden geçiyor. Dayanışmayla gazetecilik mesleğinin yapılabilir
olması için mücadele etmeliyiz. Meslektaşlarımızın basın kartları haksız iptal ediliyor,
gerekçe açıklanmıyor.”

SİBEL GÜNEŞ: EVRENSEL VE BİRGÜN’DE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN KARTLARI İPTAL
EDİLİYOR
Toplantı da söz alan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Uğur Mumcu’nun ölüm gü-
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nünde gazetecilerin mesleklerini yaptırmamak için sistemli bir baskının sürdüğüne işaret
etti. Güneş “Türkiye’de bugüne kadar katledilen gazeteci sayısı 66'yı buldu. Son 10 yılda
ise 11 bini aşkın gazeteci işsiz kaldı. 91 gazeteci cezaevinde yatıyor” dedi ve ekledi:
”Son beş yılda basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı 3 bin 804. Milli güvenlik nedeniyle kartı iptal edilen gazeteci sayısı 685. İletişim Başkanlığı’na bağlı Basın Kartı Komisyonu toplantılarını kapalı devre yürütüyor. Kime, niye kart verilmediğini kimse bilmiyor.
Meslektaşlarımıza sürekli ‘Kartınız beklemede, incelemede, değerlendirme’ gibi cümleler
kuruluyor. Gazeteciler kartlarını niye alamadıklarını bilmiyor. 60 yıldır gazetecilik yapan
kişilerin sürekli kartlarını vermiyorlar. En son Evrensel ve Birgün Gazetesi’nden meslektaşlarımızın kartları iptal edildi. Eleştirel yayın yapan gazetelerin çalışanları cezalandırılıyor. İletişim Başkanlığı’nı meslektaşlarımızın kartlarının neden iptal edildiğinin
gerekçesini açıklamaya davet ediyoruz. İletişim Başkanlığı’nı şeffaf olmaya, gazetecilere
karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”

AYDIN ENGİN: UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK BAYRAĞINI EN ÜSTTE
TUTMUŞTUR
Uğur Mumcu ile aynı gün, aynı saatte Yeni Ortam Dergisi’nde gazeteciliğe başlayan
T24 Yazarı Aydın Engin, “Uğur Mumcu’nun konuşulduğu bir toplantıda bana özellikle
söz düşer. Birlikte mesleğe başladık, aynı evde kaldık. Uğur Mumcu örnek bir gazeteciydi.
Araştırmacı gazeteciliği en iyi yapan kişiydi” diyerek başladığı konuşmasını bir örnek vererek sürdürdü:
“Uğur Mumcu bir gün beni aradı. Ankara’dan İstanbul’a kargo gönderdiğini söyledi,
‘Sana gönderdiğim kargoyu al, yanında da biri olsun, yalnız gitme’ dedi. Kargoyu açtığımda Mahir Kaynak’ın MİT ajanı olduğunu ortaya koyduğu haberle karşılaştım. Mahir
Kaynak o yıllarda sol görüşü savunurdu Üniversitede. Uğur Mumcu olayı belgelemişti.
Ama yetinmedi. İstanbul’da Üniversitede Mahir Kaynak’ın arkadaşlarıyla konuştu, MİT’in
İstanbul bölgesinde çalışanlarla konuşmak istedi. Ortaya müthiş bir tablo çıktı. Mahir
Kaynak’ın yürüyüşlerde molotof kokteyl atılması önerilerinde bulunduğu, hatta MİT binasına bile bomba koymayı önerdiği ortaya çıktı. Bu haberle ajan provokatör denilen
kavram basının gündemine girdi. Altan Öymen ile birlikte Demirel’in yeğeni Yahya Demirel’in mobilya hayali ihracatını ortaya çıkardılar. Öyle sıkı çalıştılar ki bu haber bir gazetecilik anıtı haline geldi. Uğur Mumcu yaşadığı sürece araştırmacı gazetecilik bayrağını
en üstte tutmuştur.”

YETVART DANZİKYAN: UĞUR MUMCU DA, HRANT DİNK DE DEVLETİN BİLGİSİ DAHİLİNDE
ÖLDÜRÜLDÜLER
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ise Uğur Mumcu toplantısında konuşmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Ben bu konuşmacıların en genciyim. Sol görüş ile tanıştığımız yıllarda en çok okuduğumuz yazar Uğur Mumcu idi. Kitaplarını imzalatıyorduk. Çok saygı duyduğum bir
gazeteci. Gazetecilik açısından mirası devam ettirilmiyor diye düşünüyorum. Uğur Mum142
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cu’ya hep ‘Darbe olur mu’ diye sorulurdu. O da ‘Olur mu olmaz mı bilemem ama sabaha
karşı olur’ derdi. Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili Güldal Mumcu’nun kitabını tekrar okudum. Herkes okumalı. DGM Savcısı Mumcu ailesini ziyaret ederken ‘bu işi devlet yapmıştır siyaset isterse çözülür’ diyor kitapta. Aile bunun üzerin İçişleri Bakanlığı’na dilekçe
veriyor. Savcı hakkında bakanlık soruşturma açıyor. Savcının görevi değişiyor. Yerine
gelen savcı evinde ölü bulunuyor. Muhalif gazeteciler bilir, siyasi cinayet işleniyorsa bu
devlet geleneğidir, devletin bir şekilde haberi vardır, ya başını çevirmiş, ya da bizzat
içinde olmuştur. Abdi İpekçi cinayetinde de durum böyle. Güldal Mumcu ile Mehmet
Ağar’ın yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Ağar’ın cinayet soruşturmasıyla ilgili ‘Bir tuğla
çekilirse duvar yıkılır’ demesi. Güldal Mumcu ‘ O tuğlayı çekin’ diyor. Ağar, Güldal Mumcu’ya ‘Ona kimsenin gücü yetmez’ diyor. Bunu okuyunca ürperdim. Mehmet Ağar ve o
dönemin kudretli kişileri son üç yıldır devletin içinde çok güçlü yerler elde ettiler. Hergün de alanlarını genişletiyorlar. Uğur Mumcu ile Hrant Dink cinayetinin de ortak noktaları var. Her ikisinin de öldürülmesinde ‘geliyorum’ diyen belirtiler var. Hrant Dink
Sabiha Gökçen’in Ermeni yetimi olma ihtimalini yazdı Agos’a manşet oldu. Bir sorun
olmadı. Hürriyet iki hafta sonra manşet yaptı. Ardından Genelkurmay Başkanlığı çok
sert açıklama yaptı, sonraki günde İstanbul Valiliği’ne çağrıldı. Vali yardımcısı Erol Güngör yanında akrabası olarak tanıttığı iki kişiyle yaptığı görüşmede, ‘Ermeni kurumlarına
saldırı olabileceğini, haberlerinde dikkatli olması gerektiğini’ söylüyor. Yanında da akrabam diye tanıttığı kişilerin MİT ajanı olduğu sonradan ortaya çıktı. Bu toplantıyla ilgili
yazısında Hrant Dink, ‘Bana haddimi bildirmek istediler. Bir tehdit toplantısıydı’ diyor.
Sonra Agos’un önünde ülkücüler, Kızıl Elmacılar gösteri yapmaya başladılar. Yazıyla ilgili
yargılandı, mahkemeye gelip giderken ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ pankartları açılmaya
başlandı. Mahkemede başına cisimler atıldı. Bu davada yargılandı mahkum edildi. Karar
Yargıtay’da da onaylandı. Yıllar sonra Agos Muhabiri Funda Tosun bu Yargıtay üyeleriyle
konuştu, ‘Öyle dememiz gerekiyordu, yoksa yükselemezdik’ diyorlar. Bu süreç yeterince
soruşturulmadı. Cinayetten dokuz yıl sonra yargılama başladı. Devlet Hrant Dink’in öldürüleceğini biliyordu. ‘Ne yaptı; ’ diye soracak olursanız hiçbir şey yapmadı. Uğur
Mumcu da Hrant Dink de devletin bilgisi dahilinde öldürüldüler. Soruşturma devletin
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bilgisinde ilerlemiyor. Onlar gazeteci oldular, gazeteci olarak öldürüldüler . Anıları
önünde saygıyla eğiliyorum.”

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI: HAKİKATİN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU MUMCU’NUN
YAZISINDAN ÖĞRENDİM
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise konuşmasında insan hakları için mücadele edenler açısından Uğur Mumcu’nun yaptığı haberlerin
çok önemli olduğuna işaret etti. Hakikatin ne kadar değerli olduğunu Uğur Mumcu’nun
yazılarından öğrendiklerini belirten Şebnem Korur Fincancı şöyle devam etti:
“Uğur Mumcu’nun, Hrant Dink’in, Abdi İpekçi’nin katledildiğini biliyoruz. İnsan hakları mücadelecisi olarak insan hakları ihlallerini görünür kılmak görevlerimizden. Bunun
da kolay olmadığı ortada. İnsan hakları mücadelesini yürütmek de gazetecilik kadar zor.
Örneğin hazırladığımız işkence raporlarıyla ilgili Mehmet Ağar’ın bana iletilen ‘istifa etsin
sıkarız iki tane ayağına’ sözü var. Cezaevindeki mahkumlarla ilgili hazırladığımız bir işkence raporuyla ilgili olarak dönemin İÜ Rektörü tarafından cumartesi çağrıldım üniversiteye. Raporla ilgili eleştirildim, Rektör ‘bazılarına işkence yapılabilir’ dedi. Siz gazeteciler
görevini yapamadığı zaman insan hakkı ihlallerini raporlayamıyoruz. 2015-2017 yılları
arasında gazeteciler üzerindeki ağır baskı, kapatılan yayın kuruluşları nedeniyle insan
hakkı ihlallerini raporlayamadık. Uğur Mumcu’yu tüm araştırmacı gazeteciler şahsında
saygıyla anıyorum. Hepinize gazeteci kalmanın yollarını bulabilmenizi diliyorum.”

ALTAN ÖYMEN: UĞUR MUMCU YAŞASAYDI TÜM FAİLİ MEÇHUL GAZETECİ CİNAYETLERİNİ
ÇÖZERDİ
Uğur Mumcu’nun çalışma arkadaşı, gazeteci,
yazar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu
Başkanı Altan Öymen ise konuşmasında Uğur
Mumcu’nun çok iyi bir gazeteci olduğunu, çalışkanlığının dillere destan olduğunu vurguladı. Öymen
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Uğur Mumcu’nun gazeteciliğinin temelinde
çok çalışmak vardı. Yaşasaydı, tüm faili meçhul gazeteci cinayetlerini aydınlatır, ortaya çıkarırdı. Ciddi
belge toplardı. İşi çözene kadar detaylarıyla uğraşırdı. Ölmeden önce konuşmuştum. Sanki vasiyet
gibi bir sözü var onu söylemek istiyorum. Yolsuzluklarla ilgili belgelerin arşivlenip yayınlanacağı bir
ajans kurmak istiyordu. İsteyen herkes araştırma
yapabilsin diye. Uğur Mumcu ile hayali ihracat haberini yaptık. Demirel’in yeğeninin
mobilya yerine sunta getirip Merkez Bankası’ndan haksız milyonlarca lira teşvik primi
aldığını belgeledik. Sonra da bunları kitap haline getirdik. Bize altı dava açtılar. Çalıştığımız ajansa denetime geldiler. Olay Meclis’e intikal etti ve soruşturma açıldı. Şimdi de
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davalarla ilgili kitaplar hazırlanmalı ve basılmalı. Gençler gazetecilikten vazgeçmesinler.
Bu yıllar da geçecek. Uğur Mumcu ile önemli güncel bir konuyu söylemek isterim. Cumhuriyet’te Işık Kansu yazmış. Papa Mafya kitabında bugünlerde gündemde MİT ajanı
olarak adı geçen Enver Altaylı’nın ajan olduğunu yıllar önce yazmış. İlgilenenler alıp okusunlar. Biz ülkede gazeteciliğin engellenmeden yapılmasını istiyoruz. Gazeteciler cezaları
kesinleşmeden tutuklanmasın. Eskiden basın davalarında süre iki aydı. O süre içinde
dava açılırdı. Yedi sene sonra dolaptan çıkarılıp gazetecilere dava açılmazdı. Günümüzde
bazı davalarda daha beteri var, düzmece delil hazırlandığı ortaya çıktı. Gazetecilik yapılamadığını, magazin ve polisiye haberlerin sayısının artmasından anlayabilirsiniz.”
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22 Şubat 2020

TGC Medya Şöyleşileri’nin konukları Doğan Şentürk ve
İsmail Küçükkaya oldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Kadıköy Belediyesi’nin birlikte düzenlediği “Medya
Şöyleşileri” etkinliği’nin ikincisi 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonu’nda yapıldı.
Etkinliğin konusu “Televizyon Haberciliği” konukları ise FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Çalar Saat Programı Yapımcısı ve Sunucusu İsmail Küçükkaya
oldu. Moderatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı toplantıda Televizyon Haberciliği enine boyuna tartışıldı, haberciliğin zorlukları ve keyifli anları konuşuldu.
Toplantıya, Kadıköylüler, TGC üyeleri, gazeteciler ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

DOĞAN ŞENTÜRK
23 Nisan 1968’de Ardahan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Balkanlar Ortadoğu Asya Gelişmeleri Kürsüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Gazeteciliğe 1987
yılında Sabah gazetesinde başladı;1990 yılında Türkiye’nin ilk özel Televizyonu Star’ ın
kurucu kadrosunda yer aldı ardından Kanal D, Kanal 6’da ve TGRT de Muhabir, Editör,
İstihbarat Şefi, Haber Müdürü ve Haber Koordinatörü olarak çalıştı. Kuruluşundan bu
yana FOX TV’nin Haber ve Spordan sorumlu, Genel Yayın Yönetmeni ve Disney Group’un kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı olan Şentürk, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, TSYD üyesidir.
Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Delegesi ve 1907 Derneği üyesi olan Doğan Şentürk’ün
2004 yılında Alfa yayınlarından çıkan “Ortadoğu’da Arap Birliği Rüyası” adlı yayınlanmış
bir kitabı bulunmaktadır. Şentürk evli ve 3 çocuk babasıdır.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA
1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da görmüştür. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır. Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet
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Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra
Sabah ve Star gazetelerinde görev almıştır. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk
TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2005-2008 senelerinde Akşam
Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olmuştur. 2013’te FOX’ta “Çalar Saat” adlı programı
sunmaya başlamıştır ve buradaki görevini sürdürmekte. İsmail Küçükkaya; 2008 yılında
“Cumhuriyetimize Dair”, 2012 yılında “Cumhuriyetimizin İlk Yüzyılı”, 2014 yılında
“Korkma” ve 2019’da “Biraz Cesaret” adlı kitapları yazmıştır.
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06 Nisan 2022

TGC TBMM’de gazetecilerin sorunlarını anlattı
İyi Parti tarafından 6 Nisan 2022 Çarşamba günü TBMM’de yapılan haftalık olağan grup
toplantısına davet edilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Genel Sekreter Sibel Güneş
konuştu. Gazetecilerin temel sorunlarına ilişkin görüşlerini açıkladı: Güneş konuşmasında şunları söyledi:
“Gazetecilik zor zamanlardan geçiyor sözünün gölgesinde bir aradayız. Bugün 6 Nisan. Öldürülen
Gazeteciler Günü. Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan
Fehmi Efendi’nin 6 Nisan 1909’da
Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana tam 113 yıl geçti. Bu
süreç içinde 67 gazeteci kurşunlara,
bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi. Bazen tetikçiler yakalansa da
tetiği çektiren karanlık eller ortaya çıkarılamadı, dosyaları faili meçhul olarak kaldı. Abdi
İpekçi’den Uğur Mumcu’ya, Hrant Dink’ten, Güngör Arslan’a kadar gazeteci davaları sahipsiz kaldı. Ailelerin acıları hafifletilemedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, öldürülen gazetecileri, ilk basın şehidi Hasan Fehmi Efendi’nin İstanbul’daki Sultan II. Mahmut Türbesi
içindeki mezarı başında ardından Cemiyetin Basın Müzesi’nde törenle andı. Kocaeli’de
yaptığı haberler nedeniyle öldürülen Güngör Arslan’ın fotoğrafı da 67. gazeteci olarak
Basın Müzemizdeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asıldı.
Basının sorunları konulu yapacağımız bir konuşmaya böyle başlamak acı olsa da maalesef durum bu.

GAZETECİLERİN CAN GÜVENLİĞİ BULUNMUYOR
Yerelde ve yaygın medyada gazetecilerin, muhabirlerin, foto muhabirlerinin, kameramanların, editörlerin, yöneticilerin gazete sahiplerinin can güvenliği bulunmuyor. Bu
iktidar döneminde yüzlerce yayın organı kapatıldı, 12 bini aşkın gazeteci işsiz kaldı, basın
sektöründeki işsizlik yüzde 30’u aştı.
Gazetecilerin işsiz kalması sadece bizim için değil tüm yurttaşlar için de çok önemli.
Gazeteciler yaşadıkları ülkenin hafızasıdır. Yayın organları kapatılıp binlerce gazeteci işsiz
bırakılarak ülkenin hafızası silinmek istenmektedir. Gazeteciler Basın İş Yasası ile çalıştırılmamaktadır. Güvencesiz kalmaktadırlar.
İçinde bulunduğumuz durumu iktidar sözcüleri ‘basın özgürlüğü açısından kıskanılacak bir durum’ diye tarif etse de maalesef kıskanılacak bir durumda değiliz.
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İktidarın basın sektörünün yüzde 90’ına egemen olduğu günümüzde hala gazetecilik
damarına sahip yürekli meslektaşlarımız görevlerini yapma uğraşındalar, bunu yaparken
de bedeller ödüyorlar.
Yayın yasakları, sansür ve oto sansürün hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma,
bilgilenme hakkını sağlamaya çalışan yoksulluk sınırında maaş alan meslektaşlarımız özveriyle görev yapıyor.

CEZAEVİNDE 28 GAZETECİ VAR
İktidarlar göreve geldikten sonra ortalama 3-4 yıl gazetecilerle normal ilişkiler kurmaya çalışmakta, daha sonra da otoriterleşmeye başlayarak hukuktan uzak bir yaklaşımla gazetecileri hedef gösterme, suç uydurma, haksız yere yıllarca cezaevinde
tutulmasını sağlama gibi bir yaklaşım benimsemektedir.
28 gazeteci şu anda cezaevindedir. 12 bin gazeteci yargılanmaktadır. İktidar döneminde en az 808 gazeteci tutuklanmıştır.
Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yok sayan, gazeteciliği terör faaliyeti, haberi
suç sayan bir anlayışla görev yapan iktidar sadece kendi istediği soruları soran gazetecileri toplantılara almakta, sormayanlara akreditasyon uygulamaktadır.

GAZETECİLERİN BASIN KARTLARI İNCELEMEDE DİYEREK VERİLMİYOR
Binlerce gazetecinin basın kartı, iktidarın istediği gibi gazetecilik yapılmadığı için iptal
edilmiştir. İletişim Başkanlığı yüzlerce basın kartını da ‘incelemede’ diyerek elinde tutmaktadır.
Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan 25. madde değişikliği ile sürekli basın kartı taşıyan meslektaşlarımızın basın kartlarının iptali tek taraflı bir komisyon incelemesi ile
mümkündür.
Gazetecilerin yıpranma hakkından yararlanma hakkı, basın kartı sahipliği şartına bağlanmıştır. Basın İş Kanunu ile çalışmasına rağmen İletişim Başkanlığı’nın basın kartını
vermediği gazetecilerin yıpranma hakkından yararlanması engellenmiştir.
İktidar medyasındaki gazetecilerin derneklere ve sendikalara üye olmaları engellenmektedir. Ülke genelinde yüzde 13.66 olan sendikalaşma oranı basın sektöründe yüzde
7 civarındadır.
BİK ve RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak çalışmaktadır. BİK resmi ilan kesintisiyle,
RTÜK de verdiği yayın durdurma ve para cezalarıyla bağımsız yayın organlarını ekonomik
olarak zora sokacak bir işlev üstlenmişlerdir.

GAZETECİ ÖNCE HALKA VE GERÇEĞE KARŞI SORUMLUDUR
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne göre; gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve ‘sesini duyuramayanların’ sesi olmakla yükümlüdür.
Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluk-
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larından önce gelir. Sadece bu ilkeler bile iktidarların neden gazetecileri hedef seçtiğinin
önemli bir ölçütüdür.

BAĞIMSIZ YAYIN ORGANLARININ REKLAM ALMASI ENGELLENİYOR
İnternet sitelerine, sosyal medyaya sansür uygulanmakta, her yıl binlerce haber ve
paylaşıma erişimin engeli getirilmektedir. İktidar ana akım medyayı ve devletin ajansı
olması gereken Anadolu Ajansı’yla, kamu yayıncılığı yapması gereken TRT’yi kendine
bağlamıştır. Özellikle iktidar medyası dışında kalan bağımsız yayın organlarının ilan ve
reklam almaları engellenmektedir. Ekonomik olarak zora giren bu yayın organlarında
gazeteciler yoksulluk sınırında ücret almaktadır.

İMZALATILAN SÖZLEŞMELER GAZETECİLERİN HAKLARINI KORUMUYOR
Gazetecilere medya kuruluşlarında Basın İş Kanunu dışında üç tip sözleşme imzalatılmaktadır. Telif sözleşmesiyle çalışan bir gazeteci sigortasız çalışmakta ve emekli olamamaktadır. Maaş+telif uygulamasıyla maaş bölünmektedir. Bu da gazetecinin haklarını
kısıtlamaktadır. Normal iş yasasıyla çalıştırdıklarında ise basın kartı alamamaktadırlar
ve fiili hizmet zammı hakkından mahrum kalmaktadırlar.
Bazı medya kuruluşlarında gazetecinin almış olduğu aylık ücretin bir kısmının fazla
mesai olarak ücret bordrolarına yansıtıldığı görülmektedir. Bu durum gazetecinin kıdem
ve ihbar tazminatlarının eksik hesaplanmasına yol açmaktadır.

BASININ SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
1. Gazetecilerin can güvenliği sağlanmalıdır. Her yurttaş gibi gazetecilerin de can
güvenliği devletin güvencesi altında olmalıdır. Gazetecilere yönelik saldırıları
gerçekleştirenler cezalandırılmalıdır.
2. Halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilerin Basın İş Kanunu’na
bağlı olarak çalıştırılmaları sağlanmalıdır. Basın ve düşünceyi ifade
özgürlüğünün de ancak gazetecinin sosyal hakları, çalışma koşulları, iş
güvencesinin korunduğu bir ortamda gerçek anlamda var olabileceği
unutulmamalıdır.
3. Gazetecilerin sendikalaşması engellenmemelidir.
4. İnternet medyasında çalışanlar Basın İş Kanunu kapsamına alınmalıdır.
5. Kıdem tazminatında bekleme süresi 1 yıla indirilmelidir.
6. Gazetecinin günlük çalışma süresi 7,5 saate indirilmelidir.

7. Gazetecinin deneme süresi 2 aya çekilmelidir.
8. Fiili hizmet zammından yani yıpranma payından yararlanılması için basın kartı
zorunluluğu kaldırılmalıdır.
9. Basın Kartı Komisyonu’nun 13 kişilik önceki yapısına dönülmelidir. Komisyonun
bağımsızlığı açısından bu yapıda çoğunluk basın meslek örgütlerinden seçilme-
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lidir.
10. Gazetecilerin haksız yere el konulmuş basın kartları verilmelidir. Bu haksızlık
giderilmeli, fikir suçu nedeniyle kartı verilmeyen gazetecilerin en kısa sürede
kartının verilmesi sağlanmalıdır.
11. Gazetecilerin tutuksuz yargılanması sağlanmalıdır.
12. BİK ve RTÜK gibi yapılar kamu kurumları olarak yeniden yapılandırılmalı, her
medya kuruluşuna eşit uzaklıkta objektif çalışmaları sağlanmalıdır. BİK ve
RTÜK’te bağımsız gazetecilik meslek örgütlerinin temsil edilmesi zorunlu
olmalıdır.
13. Gazetecilere akreditasyon uygulamasından vazgeçilmelidir.
14. Gazetecilerin toplantılarda soru sorması engellenmemelidir. Gazetecilere
soracakları soruların önceden iletilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.
15. Medya üzerindeki baskı sadece iktidar tarafından değil iktidarın kurdurduğu
adında gazetecilik olan kuruluşlar tarafından da sürdürülmektedir. Bu
kuruluşlar illerde oluşturdukları whats up gruplarında gazetecilere haberi nasıl
yapacaklarına dair baskı kurmaktan vazgeçmelidir. Bu gruplardaki tek tip
gazeteci, tek tip haber anlayışını yerleştirme çabasının gelecekte bir utanç
sergisine konu olacaklarını unutmamalıdır.
16. Çıkarılması planlanan sosyal medya yasası kapsamına gazetecilik faaliyeti
dahil edilmemelidir. Bu yasa ile yeni düşünce suçları oluşturulmamalıdır. Yasa
meslek örgütlerinin de görüşüne açılmalıdır.
Şu unutulmamalıdır ki gazeteciler dönemlerin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme
hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Gazeteciler bütün güç koşullara rağmen ayaktadır, ayakta kalmaya da devam edecektir, bedeller ödeseler de kamuoyunu
aydınlatmaktan geri durmayacaklardır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu ülkede, çağdaş, laik parlamenter demokrasinin yeniden yeşereceği, haberin serbest dolaşacağı günlerde engelsiz gazetecilik yapmak
umuduyla teşekkürlerimi sunuyorum.”

151

10 PANELLER-TOPLANTILAR_Layout 1 4/12/22 5:08 PM Page 14

06 Nisan 2022

Öldürülen gazeteci Güngör Arslan’ın fotoğrafı Basın Müzesi’ne asıldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, öldürülen gazetecileri, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü saat
11.00'de ilk basın şehidi Hasan Fehmi Efendi’nin mezarı başında ardından Basın Müzesi’nde törenle andı. Kocaeli’nde yaptığı haberler nedeniyle öldürülen Güngör Arslan’ın
fotoğrafı da 67. gazeteci olarak saat 11.30’da TGC Basın Müzesi Öldürülen Gazeteciler
Galerisi’ne asıldı.
Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi
Efendi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 113 yıl geçti. Bu
süreç içinde 67 gazeteci kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi.
Hasan Fehmi Bey’in toprağa verildiği tarih olan 6 Nisan
tarihi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun
1997 yılında aldığı kararla
“Şehit Gazeteciler Günü” olarak kabul edildi. 2005 yılında yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla günün adı “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi.
Hasan Fehmi Bey’in mezarı başında yapılan törende konuşan Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:
“Her 6 Nisan’da olduğu gibi ilk basın şehidimiz Hasan Fehmi ustamızın mezarı başında buluştuk. Değerli meslektaşlarım bildiğiniz gibi II. Abdülhamit’in baskı ve sansürü
altında geçen uzun yıllardan sonra 24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle
birlikte bu sansür ve baskılar ortadan kalkmıştır. Basın tarihçisi Orhan Koloğlu’nun deyimiyle ülkede ‘bir basın patlaması’ yaşanmıştır. O güne dek sadece dört beş gazetenin
yayımlandığı, ülkede artık çok sayıda gazete ve dergi yayınlanmaya başlamıştır. Ayrıca,
karikatür mecmuaları yayınlanmış, yabancı dillerden çeviri kitaplar da yurda gelmeye
başlamıştı. Parlamentonun da açılmasıyla görece bir özgürlük havası dört bir yanı sarmıştı. Ne yazık ki bu özgürlük havası çok sürmedi. 1909’da Serbesti Gazetesi yazarı ustamız Hasan Fehmi’ye köprü üzerinde bir suikast düzenlenmişti. Suikast sonucu bir
askerin tabancasından çıkan kurşunlarla Hasan Fehmi Bey şehit oldu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sonraki dönemlerde de siyasi cinayetlerin artması üzerine Hasan Fehmi’nin öldürüldüğü 6 Nisan’ları öldürülen gazetecilere adadı. Günümüzde
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Basın Müzemizde Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Hrant
Dink, Metin Göktepe, Çetin Emeç gibi isimlerin de aralarında olduğu tam 67 gazeteci
öldürüldü. Bu cinayetlerin bir kısmının tetikçileri yakalansa da cinayetleri azmettirenler
hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı. Bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
adına bir kez daha faili meçhul cinayetler konusunu Meclis’e ele alması için çağrıda buluyorum.
Ustamız Hasan Fehmi’yi ve öldürülen tüm gazetecileri saygıyla, minnetle anıyoruz.
Onların mücadelesini bıraktıkları yerden sürdürmeye kararlıyız. Halkın doğru haber
alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkının yeşereceği bir demokrasiye ulaşmak
en büyük dileğimiz”
Ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde saat 11.30’da yapılan törenle 19 Şubat 2022 günü Kocaeli’nde gazetesinde çalışırken öldürülen Güngör Arslan’ın
fotoğrafı Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asıldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto müzede
yaptığı konuşmada “Sevgili meslektaşlarım Güngör Arslan kardeşimizin Kocaeli’nden
gelen kızı Nazlıcan Arslan ve aile yakınlarına hoş geldiniz diyorum. Öncelikle acınızı paylaştığımızı bilmenizi isterim. Güngör Arslan uzun yıllardan beri tanıdığım mesleğine tutkulu iyi bir gazeteciydi. Siyasetin özellikle yerel gazeteler üzerinde baskısını
artırmasından sonra bir dönem İstanbul yaygın basınını kıskandıracak bir gazetecilik
kenti olan Kocaeli sonraları giderek o gücünü yitirdi. Gazetecilik dayanışması büyük ölçüde kayboldu. Bu kayboluş sırasında tutumundan ödün vermeyen ve eleştirel gazetecilik yapmayı sürdüren Güngör Arslan maalesef ofisinin önünde kurşunlanarak
öldürüldü. Şimdi değerli arkadaşımızın fotoğrafını Öldürülen 67. Gazeteci olarak asacağız. Ama fotoğrafı asmadan önce Güngör Arslan’ın kızı Nazlıcan Arslan’a da mikrofonu
veriyorum” dedi.
Güngör Arslan’ın kızı Nazlıcan Arslan ise konuşmasında şunları söyledi:
“Ne acı ki ülkemizde yılların geçmesiyle öldürülen gazetecilerin sayısı arttı ve 67. sırada babam, Güngör Arslan yer aldı. Basının, düşünceyi ifade etme özgürlüğü olduğundan bahsederken aslında ülkemizde yüzlerce hatta binlerce gazetecinin, tehdit edildiğini,
darp edildiğini, hakkı ve hukuku bir rafa kaldırıp yargılandığını, tutuklandığını ve öldürüldüğünü unutuyoruz. Mesela babam, Güngör Arslan gibi. Sizlere bu kısacık sürede
onun hakkında ne dersem diyeyim hep eksik kalır, tıpkı bundan sonra hayatımda eksik
kalacağı gibi. Başın öne eğilmesin diye çıktığı bu yolda defalarca tehditlere, gerek siber
saldırılara gerekse fiziksel saldırılara maruz kalan, özgürlüğü sadece kentine olan muhalifliğinden dolayı defalarca kısıtlanan ve cezaevinde yaşam sürdürmek zorunda bırakılan
bir gazeteciydi o. Kentin SES’i olmak için çıktığı bu yolda 19 Şubat günü masası başında
elinde kalemi varken onun sesini kestiler. Kestikleri ses yalnızca babamın değil, bu kentin, her vatandaşın hatta bu kentte barınan her canlının da sesiydi. Kendi de biliyordu
öldürülen ne ilk gazeteci olacaktı ne de sonuncusu. Yaşadığı tüm olumsuzluklara, önüne
çıkan engellere rağmen boyun eğmeyen bir babanın kızı olmak en büyük miras. Hep dediği ve mutfağından geçen herkese öğrettiği gibi; ‘Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin,
boyun eğeceksen gazeteciyim demeyeceksin’
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Bu ülkeye iz bırakan şehit gazetecilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”

GÜNGÖR ARSLAN KİMDİR?
1962’de İzmit’te doğdu. Muhabir olarak başladığı meslek hayatına 2001’de Bizim
Kocaeli gazetesini kurarak devam etti. Bizim Kocaeli 15 yıl süren yayın yaşamı boyunca
Türkiye genelinde medya kuruluşlarının katıldığı yarışmalarda yerel gazete olarak pek
çok ödül aldı.
Güngör Arslan 2016 yılında ara verdiği yayıncılık hayatına 2019 yılında Ses Kocaeli
gazetesi ile yeniden başladı.
Güngör Arslan, 35 yıllık meslek hayatı boyunca çok sayıda iftiraya hedef olan gazetecilerden biriydi. Bu asılsız suçlamaların sonucu olarak birçok kez gözaltına alındı. Son
olarak da 2021 yılının Mart ayında hedef olduğu suçlamalardan beraat ederek özgürlüğüne kavuştu.
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4 Aralık 2019

Şiir ve Musiki Günleri Etkinliği 1
TGC ve Kadıköy Belediyesi’nin birlikte düzenlediği “Şiir ve Musiki Günleri” 4 Aralık
2019 Çarşamba günü saat 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir ‘in sunumuyla yapıldı.
Etkinlikte “Mevlana, Sevgi, Hoşgörü, İnsan ve Yeni Yıl İçin Umutlar” başlıkları işlendi.
Video ve Power Point sistemlerinin katkısıyla konular sunulurken şiirlere, musikiye yer
verildi. Aralık ayında aramızdan ayrılan Behçet Necatigil, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Ömer
Defne’ye ilişkin kısa filmler gösterildi. Konukların şiirlere ve musikiye katılımına olanak
tanındı.
Program mozaiğinin “Yadımıza Düşenler” bölümünde Dede Efendi ve Gülnihal’in
öyküsü anlatılırken bir vals örneği verildi. Dört yıldır sürdürülen toplantıya TGC Başkanı
Turgay Olcayto, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Kıdemli üyelerden Erol Aktı, Coşkun
Yücedağ ve çok sayıda TGC üyesi katıldı.
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9 Ocak 2020

Şiir ve Musiki Günleri Etkinliği 2
TGC ve Kadıköy Belediyesi’nin
ortak etkinliği olan “Şiir ve Musiki Günleri” 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat
19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nin A Salonu’nda yapıldı.
2020 yılının ilk etkinliğinin ana teması “Şiir ve Musikimizde Kar ve Kış”
oldu.
Ocak ayında doğan ve aramızdan
ayrılan sanatçılar görsellerle anlatıldı.
Programda Cemal Süreya’ya
30’uncu, Onat Kutlar’a 25’inci, Arif Nihat Asya’ya 45’inci, Neyzen Tevfik’e 65’inci ölüm
yıl dönümleri nedeniyle ayrıcalıklı yer verildi.
Program mozaiğinin “Yadımıza Düşenler” bölümünde aynı ay ve günlerde vefat eden
Türk Halk Musikisinin ve Folklorunun duayen üç sanatçısı; Muzaffer Sarısözen, Eflatun
Cem Güney ve Vehbi Cem Aşkun anıldı.
TGC üyeleri, sanatçılar ve sanatseverlerin izlediği etkinlikte konukların şiirlere ve musikiye katılımına olanak tanındı.
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13 Şubat 2020

Şiir ve Musiki Günleri Etkinliği 3
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin
düzenlediği Şiir ve Musiki Günleri‘nin
Şubat ayındaki konusu ‘Sevgi ve Aşk’
oldu. TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir’in sunumuyla 12 Şubat 2020
Çarşamba günü Caddebostan Kültür
Merkezi’nde A Salonu’nda saat
19.00’da düzenlenen programda sanatçılar, gazeteci ve yazarlar anıldı.
Şiir ve Musiki Günleri’nde konuk
şairler şiirlerini okurken, müzisyenler
şarkı ve türküleriyle programa katıldılar. Programda Şubat ayında vefat
eden basın ve sanat dünyasından iz bırakan gazeteci, yazar, şair ve müzisyenler de anıldı.
Anılan şair ve yazarlar arasında “Abdi İpekçi, Yaşar Kemal , Niyazi Akıncı, Cemal
Kutay, İlhan Arsel, Abidin Daver, Cenap Şehabettin, Bahtiyar Vahabzade, Süheyl Ünver,
Tuna Huş, Orhan Asena, Tezer Özlü, Selahattin Giz, Atilla Tokatlı, Enver Ören, Halit Fahri
Ozansoy, Osman Hamdi Bey, Ömer Bedrettin Uşaklı, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Melih
Devrim, Akgün Tekin, Hasan Ali Yücel, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Tarık Buğra, Hüseyin
Siret Özsever” yer aldı.
Programda sanat dünyasında iz bırakan “Barış Manço, Aliye Akkılıç, Şerif İçli, Sadettin
Kaynak, Neriman Altındağ Tüfekçi, Selahattin Pınar, Hayri Esen, Macide Tanır, Müzeyyen
Senar, Cem Karaca, Yalçın Menteş, Ahmet Gazi Ayhan, Muhsin Sebahattin Ezgi, Teoman
Alpay, Vahi Öz, Neyyire Neyir ve Nubar Tekyay” gibi birçok isme de yer verildi.
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11 Mart 2020

Şiir ve Musiki Günleri Etkinliği 4
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Şiir ve Musiki Günleri‘nin Mart ayındaki
konusu, "Sorunları ve Değerleriyle Kadınlar" oldu. TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir’in sunumuyla 11 Mart 2020 Çarşamba günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde A Salonu’nda saat 19.00’da düzenlenen programda sanatçılar, gazeteci ve yazarlar anıldı.
Şiir ve Musiki Günleri’nde konuk şairler şiirlerini okurken, müzisyenler şarkı ve türküleriyle programa katıldılar..
Programda şair ve yazar “Ömer Seyfettin, Kemalettin Kamu, Hüseyin Rahmi, Çetin
Emeç, Yusuf Ziya Ortaç, Talibi Coşkun, Cevat Fehmi Başkut, Yaşar Nabi Nayır, Mustafa
Necati Karaer, Ceyhun Atuf Kansu, Falih Rıfkı Atay, Kerime Nadir ve Âşık Veysel anıldı.
Programda Kerime Nadir ve Âşık Veysel’e ilişkin birer belgesel sundu.
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KURUMLARIN TGC'YE ZİYARETLERİ

10 Ocak 2020

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç TGC’yi ziyaret etti
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç TGC’yi ziyaret etti. TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter
Sibel Güneş’in konuk ettiği Milletvekili
Yüksel Mansur Kılınç, gazetecilerin işsizlik, sansür, basın kartlarının verilmemesiyle ilgili gündemdeki sorunları takip
ettiklerini söyledi.
Toplantıda TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Gazetecilerin görevi halkın
haber alma hakkı için olayları takip etmek ve sorunları gündeme getirmek, eksikleri eleştirmektir. İktidara yakın olsa bile haber vermeyen gazetelerin nasıl tiraj kaybettiklerini
görüyoruz. İktidar yanlısı medya her gün aynı şeyi, aynı beş kişiye TV’lerde defalarca
söylettiği zaman inandırıcılığını kaybediyor. Halk da bunları görüyor. Küreselleşmenin
birçok zararı var ama iyi bir tarafı da yapılan hatalar, yanlışlar artık gizli kalmıyor, halk
mutlaka bir şekilde gerçekleri öğreniyor. Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığınız
ziyaret için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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10 Ocak 2020

Gelecek Partisi kurucuları TGC’yi ziyaret etti
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle
Gelecek Partisi kurucuları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel
Güneş’in konuk ettiği Gelecek Partisi heyeti içinde
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selim
Temurci, kurucular kurulu ve parti yönetim kurulu
üyeleri Nihal Olçok ve Recep Varol yer aldı.
Ziyarette Gelecek Partisi’nin programı hakkında bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
Sözcüsü Selim Temurci, demokrasinin gelişmesi
için herkese düşen görevler olduğunu, partilerinin
bu amaçla kurulduğunu söyledi. Teşkilatlanma sürecini en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Selim Temurci, medyanın sorunlarının
çözümü için meslek kuruluşlarıyla görüşmeleri sürdüreceklerini vurguladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise görüşmede ülkede demokrasinin bütün kurum ve kurullarıyla en kısa sürede işler hale getirilmesinin zorunluluğuna
işaret ederek “Aslında eleştirel gazeteciliğe en çok iktidarın ve siyasetçilerin gereksinimi
var. Günümüzde basın sektöründe 11 bin 157 gazeteci işsiz. 12 bine yakın açılmış dava
var. Cezaevinde 91 gazeteci var. Bütün bu ayıpları ortadan kaldıracak unsur demokrasidir” diye konuştu.
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31 Ocak 2020

ABD Başkonsolosu TGC'yi ziyaret etti
ABD Başkonsolosu Daria L. Darnell,
31 Ocak 2020 Cuma günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyareti
yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı Daria L. Darnell
ve ekibini konuk etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ziyarette 1946 yılından bu yana Cemiyetin basın ve
düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması için çalıştığını, halkın haber alma, gerçekleri
öğrenme ve bilgilenme hakkının gerçekleşmesi için mücadele ettiğini vurguladı.
Başkonsolos Daria L. Darnell ise ziyarette Türkiye'nin en büyük gazetecilik meslek
örgütüne nezaket ziyaretinde bulunduğunu, bundan mutluluk duyduğunu söyledi. Ziyarette Başkonsolos Daria L. Darnell'e Basın Ataşesi Eric Atkins, Basın Danışmanları
Özgür Çabuk ve Erdem Güneş eşlik etti.
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22 Ocak 2021

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TGC’yi ziyaret etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 22
Ocak 2021 Cuma günü Gelecek Partisi
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu
konuk etti. Gazetecilere yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne tüm gazeteciler adına “geçmiş
olsun” ziyareti yapan Gelecek Partisi
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve
ekibine Başkan Turgay Olcayto, Başkan
Vekili Vahap Munyar ve Genel Sekreter
Sibel Güneş ev sahipliği yaptı.
Ziyarete Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Parti Sözcüsü Serkan Özcan, İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Genel Başkan Danışmanı Tülin Dinçelli, Parti Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Taşkın katıldı.
Ziyarette gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırıların demokrasiye yönelik bir
saldırı olduğuna işaret eden Ahmet Davutoğlu “Üyeniz olsun, olmasın tüm gazeteciler
adına geçmiş olsun ziyareti için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne geldim. İnsan onuruna
aykırı bir şekilde gazetecilere, siyasetçilere saldırılar yapılmıştır. Dayanışma amacıyla
Yeniçağ ve Karar gazetelerine de gittim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne de dayanışma
için geldim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin varlığını çok önemsiyorum. Hala Babıali
de olması da çok anlamlı. Gazetecilerin engellenmeden, halk için haberlerini özgürce
yapabilmesini istiyorum” diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek şöyle konuştu:
“Gazeteciler açısından çok karanlık günler yaşıyoruz. Gazetecilerin kapı önlerinde
pusu kurulup dövülmesi demokrasi açısından kaygı verici. Üyemiz Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı. Üzerine araç sürülerek canına kast
edildi. Karar Gazetesi yazarı Üyemiz Taha Akyol ile gazeteciler Yıldıray Oğur ve Elif Çakır
siyasetçiler tarafından hedef gösterildi. Gazetecilerin haber yapmasından neden bu
kadar endişe ediliyor? Meslektaşlarımızın can güvenliği de tüm yurttaşlar gibi devletin
güvencesi altında olmak zorunda. Halkın haber alma, bilgilenme ve doğru habere ulaşabilmesi, demokrasinin gerçekleşmesi ancak bu sayede mümkün olabilir. Türkiye’de
en kısa sürede parlamenter rejime geçilmesini, hak ihlallerinin son bulmasını, haberin
serbestçe dolaşımının sağlanmasını, meslektaşlarımıza saldıranların cezalandırılmasını
istiyoruz.”
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4 Mart 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
TGC’yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nu 4 Mart 2021 Perşembe günü ziyaret etti. Cemiyette Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini
TGC Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı Doğan
Şentürk ile Genel Sekreter Sibel Güneş karşıladı.
Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan, Basın Danışmanı Ömer Topsakal, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
yer aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: GAZETECİLERİN KİM OLDUĞUNA GAZETECİLER KARAR VERMELİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede gazetecilerin kimler olduğuna
basın meslek örgütlerinin karar vermesi gerektiğine işaret etti ve “Gazeteci 24 saat haber
peşinde koşuyor. Gazetecilik zor bir meslek. Zor koşullarda gazeteciler görev yapıyor.
Yıpranmaya açık bir meslek. Dün sanatçılarla da görüştüm. Kimin sanatçı olduğuna sanatçıların karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kimin gazeteci olduğuna da gazetecilik
meslek örgütleri karar vermeli. Gazetecilerin de sorunlarını çözmek için meslek örgütleriyle bir araya gelinmeli ve çalışılmalı. TGC olarak sizin çalışmalarınız bu anlamda çok
önemli” dedi.

TURGAY OLCAYTO: BİNLERCE GAZETECİNİN BASIN KARTI GASP EDİLDİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek “Gazetecilik zor zamanlardan geçiyor. İşsiz gazeteci sayısı çığ gibi bü-
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yüyor. Sahada çalışan, muhabir, foto muhabiri, kameraman arkadaşlarımızın salgın ortamında korunmaya alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’ya bir mektup yazdık. Halkın haber alma hakkı için kalabalıklarda, hastanelerde,
yoğun bakımlarda görev yapan meslektaşlarımız için bir an önce aşı olanağı sağlanmalı”
dedi. Başkan Olcayto görüşmede, iktidar tarafından değiştirilmeye çalışılan Basın İş Yasası’nın korunması gerektiğini belirtti. Binlerce gazetecinin basın kartının İletişim Başkanlığı tarafından gasp edildiğini söyleyen Başkan Olcayto “Basın kartları yönetmeliğinin
gerçek basın meslek örgütlerini içine alacak şekilde düzenlenmesi şart. Meslektaşlarımızın gasp edilen kartları verilmeli. Gazetecilerin tutukluluğu son bulmalı. İnsan hakları
konusuna sıra gelene kadar Anayasa’da var olan haklar işletilmeli, basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğü sağlanmalı” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TGC Başkanı Turgay Olcayto’ya günün anısı olarak bir hediye sundu.
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20 Mayıs 2021

TGC’ye İranlı gazetecilerden ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne 20
Mayıs 2021 tarihinde İranlı gazeteciler
nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette TGC Yönetim Kurulu’nu
Başkan Turgay Olcayto, Genel Sekreter
Sibel Güneş temsil etti. İran Kültür Ataşesi Kourosh Moghtaderi, gazeteciler
Mehran Movehed Far, Abbas Aslanı,
Mohammad Hadı Mohammadı, Ekrem
Ehghaghı Gagoli, Meryam Saları Sedaran, Masoumeh Poursadeghi, Katayon
Lamezadeh ile hukuk uzmanı Moeın Eslam, ziyaret eden heyette yer aldı.
Görüşmede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşu, faaliyetleri, gazetecilerin güncel sorunları, hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgi ve görüşler paylaşıldı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto toplantıda 1946 yılında kurulan TGC’nin Türkiye’nin
en yaygın gazetecilik meslek örgütü olduğunu söyledi. Kamuya yararlı bir dernek olan
3 bin 850 üyesi bulunan TGC’nin Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engelleri kaldırmak, gazetecilerin haklarını korumak için görev yaptığını belirtti.
Başkan Olcayto Cemiyetin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’yle de evrensel gazetecilik ilkelerine uygun gazeteciliğin yapılabilir olması için mücadele ettiğine
vurgu yaptı.
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29 Haziran 2021

TGC’ye İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nu 29 Haziran 2021 tarihinde İstanbul İl Göç İdaresi
Müdürlüğü, Uyum ve İletişim Çalışma
Grubu ziyaret etti.
Görüşmede TGC Yönetim Kurulu
adına Başkan Turgay Olcayto, Genel
Sekreter Sibel Güneş yer aldı. İstanbul
Uyum ve İletişim Koordinatörü Abdullah Uzun, İl Göç Uzmanı Neslihan Köse
ve İl Göç Uzman Yardımcısı Talha Erbay
ziyarette müdürlüklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TGC Başkanı Turgay Olcayto
ise gazetecilerin göçmenlerle ilgili haberlerinde çok dikkatli bir dil kullanmaları gerektiğine dikkat çekerek “ Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde göçmenlerle
ilgili önemli bir maddemiz var. Bu maddeye göre; gazeteci ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden
ya da haklı gösteren her türlü ifade biçiminin karşısında olmalıdır. Biz Cemiyet olarak
göçmenlerle ilgili yapılan haberlerde bu maddenin dikkate alınmasını meslektaşlarımızdan bekliyoruz” diye konuştu.
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27 Temmuz 2021

TGC’ye Lions Kulübünden ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni
“24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” nedeniyle her yıl ziyaret
eden Lions Kulübü Konsey Başkanı ve
118-E Yönetim Çevresi yöneticileri 27
Temmuz 2021 Salı günü Cemiyet’e ziyarette bulundu.
Lions Konfederasyon Başkanı (Konsey Başkanı) İsmet Özel Balta, 118-E
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Birten Bilecik, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Latife Baştuğ, Sayman Taner Kalkanel, Aslancık Komite Başkanı Nezahat Sever
ile Cağaloğlu İki Lions Kulübü Yönetim Kurulu Sekreteri Aylin Canpolat’ın katıldığı görüşmede, TGC Yönetim Kurulu’nu Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş
temsil etti.
Toplantıda Lions Kulübü ve 118-E Yönetim Çevresi’ nin toplum, çevre, kadın, çocuk,
genç ve engellilere yönelik sağlık, eğitim hizmetleri, kampanya ve programları hakkında
bilgi paylaşıldı. Başkan Turgay Olcayto ise gazetecilerin karşılaştığı sorunlar…..
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5 Ağustos 2021

TGC’ye Iğdır Gazeteciler Cemiyeti’nden ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni
Iğdır Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ziyaret etti. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan
Turgay Olcayto ile Genel Sekreter Sibel
Güneş’in ev sahipliği yaptığı toplantıya
Iğdır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Aydın Deniz, Başkan Yardımcısı İsmail
Aras ve Proje Koordinatörü Yeniş Çelikten katıldı.
Görüşmede gazetelerin ve gazetecilerin sorunları konusunda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto
81 ilde 86 yerel medya semineri yaparak 9 bin aşkın gazeteciye meslek içi eğitim semineri verdiklerini belirterek “Iğdır Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden
memnuniyet duyduk. 1946 yılında kurulan ve kamuya yararlı bir dernek olarak çalışmalarını sürdüren Cemiyetimiz bağımsız ve bağlantısız gazeteciliği savunmaktadır. 81 ilde
3 bin 745 üyesi vardır. Hem yaygında hem yerel medyada meslektaşlarımızın yaşadığı
tüm sorunlarla ilgili çözüm üretme çabamız sürüyor” dedi.
Iğdır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aydın Deniz ve Başkan Yardımcısı İsmail Aras ziyaretin sonunda gazeteciliğin zor zamanlardan geçtiğini belirterek “Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’ne yaptığımız ziyaretten mutlu olduk. Sorunlarımızı konuştuk. Umarız gazetecilerin yaşadığı sorunlar en kısa sürede çözülür” diye konuştular.

168

12 ZIYARETLER_Layout 1 4/12/22 5:09 PM Page 11

21 Ekim 2021

İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Heyet
TGC’yi ziyaret etti
İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından
Sorumlu Grup, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni 21 Ekim 2021 Perşembe günü ziyaret etti. Yönetim Kurulu’nu TGC
Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter
Sibel Güneş ve Genel Sayman Ahmet Özdemir temsil etti.
Ziyarette İYİ Parti İş dünyası STK'lardan Sorumlu Bşk. Yrd. Timur Demirel,
Kurucular Kurulu Üyesi STK Koordinatörü
Selda Bostancı, İyi Parti STK Koordinatörü Bora Yörükoğlu, İyi Parti İş Dünyası İle İlgili
STK Grubu Üyesi Yeşim Akatay, İyi Parti Sancaktepe İlçesi Kadın Ve Çocuk Komisyonu
Üyesi Ayşenur Yazıcı yer aldı.
Toplantıda Türkiye’deki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile ilgili sorunlar ele
alındı.
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16 Şub 2022

TGC’ye İstanbul Barosu İletişim Komisyonu’ndan ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni 16
Şubat 2022 Çarşamba günü İstanbul Barosu İletişim Komisyonu ziyaret etti. Toplantıda TGC Yönetim Kurulu’nu, Başkan
Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel
Güneş temsil etti.
Ziyarette İstanbul Barosu İletişim Komisyonu’ndan Gülsüm Temelli Özel,
Oktay Huduti, Eda Ateş ile Yağız Vet yer
aldı.
Toplantıda, yargılanan gazetecilerin davalarının takibi, cezaevlerindeki sağlık koşulları
hakkında konuşuldu.
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TGC ÜYELERİNE YAPILAN ZİYARETLER
24 Temmuz 2019

TGC’den Orhan Koloğlu’na ziyaret
90. yaşında 90. kitabını çıkarmaya hazırlanan Orhan Koloğlu’na TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş Basın Müzesi’ne verdiği katkı nedeniyle şükran
plaketi sundu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, kıdemli üyelerinden gazeteci-yazar, basın tarihçisi Orhan
Koloğlu’nu ziyaret etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına ziyarete Başkanı Turgay Olcayto ve
Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı. TGC Başkanı Turgay
Olcayto, ziyarette kurulduğu günden bu yana TGC Basın
Müzesi’ne büyük katkı veren Orhan Koloğlu’na şükran
plaketi sundu ve teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren 90 yaşında olan Orhan Koloğlu, şunları söyledi:
“Galatasaray Lisesi’nde çıkardığımız İleri Dergisi ile
16 yaşında yazarlığa başladım. Bugün 90 yaşındayım.
Hala yazmaya devam ediyorum. Çıkacak olan 90. Kitabımın adı ’90’a girerken 90’nıncı’. Kitap yakında okurlarla buluşacak. Bu kitabımda beni
var eden hayatımdaki tüm önemli olaylara yer verdim. Okumak, yazmak, araştırmak
tüm hayatım boyunca en çok keyif aldığım işler oldu. Beni bugüne kadar getirdi ve ayakta
tuttu. Meslektaşlarıma hatırlatmak istediğim bir konu var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
ve Basın Müzesi’nin üyeleri tarafından desteklenmesi çok önemli. Ben Basın Müzesi’nin
kuruluşundan bu yana elimden gelen tüm katkıyı sağladım. Müze’nin zenginleşmesi için
uğraştım. Bugün bana yapılan ziyaretten büyük mutluluk duydum.”
Konuşmasında Türkiye’nin demokratik bir ülke olabilmesi için Atatürk değerlerinden
uzaklaşmaması gerektiğini hatırlatan Orhan Koloğlu, “Genç gazeteciler mesleklerine
sahip çıksınlar. Araştırmayı hiç bırakmasınlar. Bu ülkenin var olabilmesi için Atatürk’ün
dışlanmaması gerekiyor” diye ekledi. Tuzla’da Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı Huzurevi’nde kalan Orhan Koloğlu, vedalaşırken TGC üyelerine, gazeteci dostlarına sevgi
ve selamlarını iletti.

ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?
1929 yılında Konya Kadınhanı’nda doğdu. II. Dünya Savaşı sonrasında Libya'da yeni
kurulan hükümette, Ankara hükümetinin izni ile başbakanlık görevinde bulunan Sadullah
171

12 ZIYARETLER_Layout 1 4/12/22 5:09 PM Page 14

Koloğlu'nun oğlu. Galatasaray Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne (bugün
İletişim Fakültesi'ne) bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Doktora çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yaptı. Gazetecilik hayatına
1947 yılında Sulhi Garan'ın Türk Spor adlı gazetesinde spor yazarlığı ile başladı.1964 yılında Son Saat, Yeni Sabah, Akşam, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalıştı. 1970-1980 yılları arasında kısa süreli Milliyet ve Hürriyet
gazetelerinde görev yaptı. 12 Mart Döneminde Beyrut'ta görevli olan Orhan Koloğlu,
İhtilal sonrası Türkiye'ye çağrıldı ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili yazdığı rapor nedeniyle 15 gün Ankara Cezaevinde hapis yattı. Orhan Koloğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde
devrim tarihi dersi verdi.1982-84 yılları arasında Libya'nın Trablusgarp kentindeki ElFateh Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu. Popüler Tarih ve Aydınlık'ta çeşitli yazıları yayınlandı.
Orhan Koloğlu, 1995 yılında Türk Çağdaşlaşması adlı eseriyle Sedat Simavi Sosyal
Bilimler Ödülünü kazandı. 2000 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın
Hizmet Ödülü’nü aldı. 2001 yılında Reklamcılar Derneği Orhan Koloğlu'nun yüzyıllık
reklam arşiv koleksiyonunu satın alarak "Türkiye'de Reklamcılığın İlk Yüzyılı: 1840-1940"
adıyla bir sergi açtı ve sergiyi kitaplaştırdı. 90 kitabı var 15 ülke arşivinde çalıştı. Yedi dil
biliyor.
Kitapları: Koloğlu'nun basın tarihi ağırlıklı araştırma kitaplarının bazıları;
Müthiş Türkler (1972), İslamda Başlık (1978), Takvim-i Vakayi (1981), Miyop Çörçil
Olayı (1986), Abdülhamit Gerçeği (1987), İttihatçılar ve Masonlar (1991), Kuvayi Milliye'den Günümüze Türk Basını (70. Yılında Cumhuriyet Basını), Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı (1995, Emir Turam, Lütfullah Karaman, Mithat Baydur ve Mim Kemal Öke
ile birlikte), Kim Bu Mustafa Kemal? (1997), Aydınlarımızın Bunalım Yılı 1918 (2000),
Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar (2003), Fikret Mualla / Bir Garip Kişi (2003),
Cumhuriyet Dönemi Masonlar (2004) Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi
(2004), Dünyadan Çizgilerle Atatürk (2006), Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi
(2006), Kim Bu? Ecevit (2006), Numaracı Cumhuriyetçiler II. Cumhuriyetçiler Hakkında
Herşey (2007), Sorularla Vahdettin (2007), Fizan Korkusundan Libya Mücahitliğine
(2008), Avrupa Kıskacında Abdülhamit (2008), Cilbabtan Türbana Türkiye'de Örtünmenin Serüveni (2008), Bilimselden "Medyatik"e Tarih (2009), Şu İngilizler Canımı Çok
Sıkıyor Bir Enver Paşa Kitabı (2009), Arap Kaymakam (2011), Soros, CFR ve Arap Ayaklanması (2011, Barış Doster, Haluk Hepkon ve Mehmet Ali Güler ile birlikte), İslam Aleminde Masonluk (2012), Türk Korsanları (2012), Curnalcilikten Teşkilatı Mahsusa'ya
(2013), Cumhuriyet Dönemi Masonlar (2013), İlk Gazete İlk Polemik (2014), Osmanlıcadan Türkçeye Okuryazarlığımız (2015), Lawrence Efsanesi (2016), Türk-Arap İlişkileri
Tarihi (2017).
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1 Ağustos 2019

TGC’den Selma Selçuker’e ziyaret
92 yaşında hala yazmaya ve resim yapmaya devam eden Selma Selçuker’e TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş Basın Müzesi’ne verdiği katkı nedeniyle şükran plaketi sundu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, kıdemli gazetecileri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak
Cemiyetin kıdemli üyelerinden gazeteci-yazar, Selma
Selçuker ziyaret edildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına ziyarete Başkan Turgay Olcayto ve
Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto, ziyarette TGC Basın
Müzesi’ne katkı veren Selma Selçuker’e şükran plaketi
sundu ve destekleri için teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren 92 yaşındaki Selma Selçuker, “Bu ziyaret benim için hediye oldu. Bize yıllardır
hizmet eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Basın
Müzesi’ne hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Geçmişte
Basın Müzesi’ne bağışlarla, düzenlediğim, aracılık ettiğim sergilerle destek verdim. Müze
hepimizin hafızası. Meslektaşlarımı Müze’yi desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu. Selma Selçuker sözlerini şöyle sürdürdü:
“92 Yaşındayım. Mesleğim gazetecilik ve halkla ilişkiler danışmanlığıydı. Nedret Selçuker eşimdi. Tam 54 yıl süren evliliğimiz oldu. Eşim gazeteci, diksiyon hocası, şiir sunucusu, spiker, devlet sanatçısıydı. Güzel bir ses bıraktı yaşama. Ben de onun gibi güzel
bir ses bırakmaya çalışıyorum. Çocuğumuz yok ama çalıştığım vakıflarda destek olduğum bursiyerlerim oldu. Çoğuyla hala görüşüyorum. Onlar benim için çok candan çocuklar. Şu an huzurevinde kalıyorum. Yaşlılığımda huzur evine gitmeyi hep düşünürdüm.
Çocuğum olsa da beraber oturmayı tercih etmezdim. Sanatçı Yaşam Evini, tesadüfen
öğrendim, müracaat ettim. Üç yıldır buradayım Bütün çalışanlar çok sevecen ve güler
yüzlü. Çamaşırımız yıkanıp ütüleniyor, odalarımız temizleniyor. Sağlık sorunlarımız
hemen çözülüyor. Sinema, tiyatro, konser, piknikler, kahvaltı ve yemek gezmeleriyle
günlerimiz doluyor. Kendi çapımda her gün spor yapıyorum. Mutluyum.”
Gazetecilik mesleğinin severek yapılmasının önemine işaret eden Selma Selçuker,
“Gazeteciler kendilerini kültür, sanat alanlarında zenginleştirmeli. Sinema, tiyatro, sergi
etkinliklerini takip etmeli. Düzenli kitap okunması son derece önemli. Bir de işlerini hiç
ertelemesinler. Kitap yazacaklarsa yazsınlar. Yapmak istedikleri haberleri hemen yapsınlar. Rahmetli Vasfi Rıza Zobu derdi ki, ‘Kızım şu mezarlıklara bak. Bu mezarlıklar işlerini
yarına bırakanlarla dolu’ derdi. Ben de işimi yarına bırakmamaya çalışıyorum. Çalışmayı
sürdürüyorum.”
173

12 ZIYARETLER_Layout 1 4/12/22 5:09 PM Page 16

SELMA SELÇUKER KİMDİR?
İstanbul'da doğan Selma Selçuker, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Bölümü mezunu. Uzun yıllar Dünyanın Sesi Gazetesi'ni çıkardı. Selma Selçuker'in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Yazarın özel meraklarından olan
"Ses Arşivi"nde; Haldun Taner, Elif Naci, Süreyya Ağaoğlu, Safiye Ayla, Füreya Koral,
Bedia Muvahhit ve Vasfı Rıza Zobu gibi önemli yazar ve sanatçılar yer alıyor. Selma Selçuker, gazeteciliğinin yanısıra; birçok vakıf ve derneğin üyesi. Atatürk'ü ve değerlerini
çok yönlü olarak ele alan yazılarıyla ilgi çeken Selçuker, Ata'ya olan duygularını Cumhuriyet'in 75. yılında bir kitapla dile getirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve sürekli
basın kartı taşıyor.
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10 Ağustos 2020

TGC’den Önceki Başkan Orhan Erinç’e ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş,
TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç’i ziyaret etti. 59 yıllık arkadaş olan ve Türk basınının
yaşadığı zorluklara mesleklerini yaparken tanıklık eden TGC Başkanı Turgay Olcayto ve
önceki TGC Başkanı Orhan Erinç, mesleğin bugününü ve geleceğini değerlendirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan Erinç, gazeteciliğin zor zamanlardan geçtiğine dikkat çekti. 60 yıldır gazetecilik yapan Erinç, gazetecilik mesleğini huzurla yapabildikleri bir dönem olarak 1961 Anayasası sonrasındaki birkaç yılı hatırlattı.
Gazetecilik mesleğinin her gün biraz daha yapılamaz, başınıza ne geleceğini bilemediğiniz bir ortamda yapıldığına vurgu yapan Orhan Erinç, “Meslektaşlarımızın işleri de
çok güç. İlkelerinden ödün vermemeye çalışan meslektaşlarımızın yüzü suyu hürmetine
biz de ‘gazeteciyiz’ demeye devam ediyoruz” diye konuştu.

ERİNÇ: OKUMUŞ YAZMIŞ İNSANLARA YENİ MEDYA YÖNETİMLERİNİN İHTİYACI YOK
İletişim fakültelerinin pek çok fakültede olduğu gibi Türkiye’nin ihtiyacının dört beş
katı fazla mezun verdiğini belirten Orhan Erinç, “TGC Başkanıyken iletişim fakülteleri
dekanları toplantılarına katılıyordum. Onların da en büyük derdi öğrencilere nasıl iş bulunacağı konusuydu. Ayrıca şimdi okumuş, yazmış insanlara yeni medya yönetimlerinin
ihtiyacı yok. Söyleneni istenildiği gibi yazmak önemli kabul ediliyor” dedi.
Özellikle televizyonlarda haber vermenin önemli olmaktan çıktığını söyleyen Erinç,
“Maç bitmiş dört saat olmuş. Alt yazı geçiyor, ‘Bu akşam oynanacak’ diyor. Okunmaz
mı, bakılmaz mı hiç? Görüyoruz ki yayıncılıkta da sorumluluk duygusu azalıyor. O da
doğal çünkü tepeden başlıyor. ‘Verelim de nasıl olursa olsun’a geldi iş. Ya da kimseye
dokunmayacak şekilde verelim görüşü hakim” diye ekledi.

ERİNÇ: UMUDUN KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ
Gazetecilik mesleğini yaparken yaşanan tüm zorluklara rağmen umudun korunmasının önemine işaret eden Orhan Erinç şöyle devam etti:
“Her türlü baskıya, ön kesmeye rağmen gazeteciliği gerçek kurallarıyla yapmaya çalışan meslektaşlarımızın ısrarla çalışmaya devam etmesi, en büyük mutluluğumuz. Yoksa
geleceğe güvenden vazgeçmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Gazetecilik yapmaya devam eden meslektaşlarımız sayesinde Türkiye’nin geleceği konusundaki umudumuzu koruyoruz ve güçlendiriyoruz. İyi ki varlar.”
TGC Önceki Başkanı Orhan Erinç Türkiye gündeminin yanısıra bugünlerde spor yayınlarını da özellikle de voleybol maçlarını seyrettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben uzun yıllar futbol, basketbol ve voleybol oynadım. Mahalle takımları sporun
yaygınlaşması açısından çok önemliydi. Nezih Demirkent ve Sacit Demircan bizim antrenör ve idarecimizdi. Bizi alır maça götürür, limon, su alırlardı. Artık mahalle kaldı mı,
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kalmadı mı insan farkında olamıyor. Eskiden spor mahallelerle yaygınlaşırdı. Profesyonellik şimdi her tarafı sarmış durumda. Ben bir süre sporla gazeteciliği birlikte götürdüm.
Ancak 1959’da bıraktım. Gazetecilikle birlikte gitmiyordu, özellikle muhabirlikle birlikte
gitmiyordu spor. Şimdi izlediğim çok iyi sporcular var. Sporun geleceği açısından da bana
umut veriyor.”

TURGAY OLCAYTO: SANSÜR, OTOSANSÜR VE BASKILAR HİÇ EKSİLMEDİ
Orhan Erinç ile 59 yıldır arkadaşlıkları süren TGC Başkanı Turgay Olcayto ziyaretten
mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Orhan Erinç Son Posta Gazetesi’ndeki ilk istihbarat şefimdi. Orhan Erinç’in günümüz medyası üzerindeki görüşlerine aynen katılıyorum. Biraz da üzülerek söylüyorum,
ne tek parti döneminde, ne Menderes döneminde, ne de ondan sonraki sıkıyönetim dönemlerinde basın özgürlüğü hemen hemen hiç olmadı. Bir ironi gibidir ama 27 Mayıs
ihtilalinden sonra 1961 Anayasası ve dönemin üniversitesine hazırlatılan özgürlük tasarıları, biz gazetecilere soluk aldıran bir dönem oldu.
O günden bugüne sansür, oto sansür ve gazeteciler üzerindeki baskılar hiç eksilmedi,
tersine giderek arttı. Günümüzde de muhalif diye bellenen gazeteciler, aslında nesnel
haber yaptıkları için, eleştirel gazeteciliği seçtikleri için iktidarlar tarafından cezalandırılıyorlar. Bütün bu baskıcı geçmiş dönemlerde pek çok gazeteci yargılandı. Çoğu cezaevlerinde haksız olarak tutuldu, hak ihlallerine uğradı. Ama isimleri hiçbir zaman
unutulmadı. Onları yargılayanları bugün kimse hatırlamıyor. Ülkede demokrasinin yerleşebilmesi için haberin özgür dolaşımını en önemli şart olarak görüyorum. Halkın bilgilenemediği, doğru habere erişemediği bir ortamda demokrasi yeşeremez.”
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13 Ağustos 2020

TGC’den Zonguldaklı gazeteci Cahit Akman’a destek ziyareti
TGC Karadeniz Ereğli Temsilcisi Eyüp Bektaş, hastanede tedavi gören Cahit Akman’ı ziyaret ederek Başkan Turgay Olcayto ve yönetim kurulunun “geçmiş olsun” dileklerini
iletti.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Zonguldak’taki Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören gazeteci Cahit Akman’a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Karadeniz
Ereğli Temsilcisi Eyüp Bektaş destek ziyareti yaptı.
Eyüp Bektaş, Cahit Akman’a 13 Ağustos 2020 Perşembe günü yaptığı ziyarette Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş
ve yönetim kurulu üyelerinin “geçmiş olsun” dileklerini iletti.
Ziyaret sırasında TGC Başkanı Turgay Olcayto da Hürriyet Gazetesi ve Haber
Ajansı’nda uzun yıllar görev yapan Zonguldaklı kıdemli gazeteci Cahit Akman’ı telefonla
arayarak konuştu.
TGC Başkanı Olcayto “Cahit Akman kardeşimiz ile telefonda konuşarak sorunlarını
dinledim. Sesini duymaktan çok mutlu olduk. Umuyoruz geçireceği bir dizi operasyondan
sonra daha da sağlıklı olarak aramıza katılacak. Cahit Akman’a ilgisini esirgemeyen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na,
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a, hastane yönetimi ve personeline
benim ve Yönetim Kurulu’nun teşekkürlerini iletmek isterim” dedi.
Cahit Akman, telefon görüşmesinde Başkan Turgay Olcayto’ya kendisine gösterilen
ilgi için teşekkür etti. Akman, özellikle de Kaymakam ve Belediye Başkanı ile Karadeniz
Ereğli Devlet Hastanesi’nde kendisine gösterilen yakın ilgiden söz ederek, yönetime,
doktorlara ve sağlık personeline müteşekkir olduğunu söyledi.
TGC Karadeniz Ereğli Temsilcisi Eyüp Bektaş’ın yaptığı ziyarete hastanenin başhekim
yardımcısı Hasan Cemil Kılıç da katıldı.
Bacaklarında damar tıkanıklığı sorunu olan Cahit Akman, önümüzdeki günlerde Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir dizi
operasyon geçirecek.
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14 Haziran 2019

TGC’den cezaevindeki gazetecilere ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti cezaevindeki tutuklu gazetecilere ziyaretlerini sürdürüyor.
TGC Başkanı Turgay Olcayto,
Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel
Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı
Kocaeli Kandıra’daki 1 No.lu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne giderek
tutuklu Cumhuriyet Gazetesi eski yazarlarıyla görüştü.
Kandıra Kapalı Cezaevi’nde kalan Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart ve
Hakan Kara ile yapılan görüşmelerden sonra TGC Başkanı Turgay Olcayto şu açıklamayı
yaptı:
“Cumhuriyet davasında daha önce haklarında tahliye kararı çıkan ancak İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla Yargıtay’a başvuruları engellenen ve kalan infazını yeniden çekmek
üzere cezaevine konulan meslektaşlarımız umuyoruz ki Yargı Reform Tasarısının
TBMM’ye gelmesi ile birlikte özgürlüklerine kavuşacaklar. Cezaevinde arkadaşlarımızı
moralli görmek bizi sevindirdi. Her platformda söylediğimiz gibi bir kez daha yineliyoruz.
‘Gazetecilik suç değildir’ Türkiye bu ayıptan kurtarılmalıdır.”
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TGC’NİN KURUMLARA ZİYARETLERİ

18 Temmuz 2019

TGC üyelerinden Hatay Valisi'ne ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Hatay İl Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu ve Hataylı gazetecilerden
oluşan TGC üyeleri Hatay Valisi
Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret
ettiler.
Ziyarette Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Hatay İl Temsilcisi Mithat
Kalaycıoğlu ile birlikte Güney Rüzgarı Dergisi İmtiyaz Sahibi M. Ali
Solak, Sabah Gazetesi Güney Eki Antakya Temsilcisi Yaser Çaparoğlu, Mazman Medya
Grup Radyoları Sunucusu Mithat Öztürk, Hatay Zafer Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Talip
Köleoğlu, Hatay Söz Gazetesi Muhabirleri Murat Mutlu ve İzziddin Nazlı’dan oluşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri yer aldı.
Ziyarette Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin faaliyetleri hakkında Hatay Valisi Rahmi
Doğan’a bilgiler veren TGC Hatay İl Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu, “Türkiye genelinde
olduğu gibi Hatay’da da gazetecilerin görevlerini kamu yararı gözeterek yapmak için çalışıyoruz. Yerelle yaygın basın için köprü görev yapıyoruz” dedi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan ise Hatay genelinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.
Yapılan bilgilendirme sonrasında ziyaretten memnun olduğunu belirten Hatay Valisi
Rahmi Doğan’a, TGC Hatay İl Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu tarafından Hatay Halk Bilimi
adlı kitabı hediye edildi.
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25 Temmuz 2019

TGC’den Ticaret Odası’na ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İstanbul Ticaret Odasını ziyaret etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İstanbul Ticaret Odası’nı
23 Temmuz 2019 Salı günü ziyaret
etti. Ziyarette İstanbul Ticaret Odası
Başkanı Şekib Abdagiç ve Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı
Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
Güldağ ile Gelir Komisyonu Başkanı
Mustafa Kemal Çolak ve Önder Barlas
görüştü.
Yapılan görüşmede Meslek kuruluşları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
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5 Ağustos 2019

TGC'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu, 5 Ağustos 2019
Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Vahap Munyar, Genel
Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı ve Hakan Güldağ ile
yönetim kurulu üyeleri Göksel Göksu, İhsan Yılmaz ve Pınar Aktaş yer aldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren
Ekrem İmamoğlu, meslek örgütü olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çalışmalarını
çok önemsediğini söyledi. Yeni dönemde İstanbul ile ilgili yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. TGC Başkanı Turgay Olcayto ise görüşmede "İstanbul'un gelişimi ve
İstanbulluların refahı için atılacak her adımda meslek örgütü olarak arkanızda olacağımızı
bilmenizi isterim" diye konuştu.
Kamuya yararlı bir dernek olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu ziyaret sırasında 31 yıldır kendi imkanlarıyla ayakta tuttuğu basının hafızası olan Çemberlitaş'taki TGC Basın Müzesi'nin sorunlarıyla ilgili hazırladığı raporu İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na sundu.
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8 Ağustos 2019

TGC'den Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı’na ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Yönetim Kurulu, Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı’nı 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü ziyaret etti. Ziyarette
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel
Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı
Niyazi Dalyancı yer aldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ziyaretten mutlu olduğunu belirterek yeni dönemde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. TGC Başkanı Turgay Olcayto ise görüşmede “İnsani yaşam
standartları açısından Kadıköy örnek bir ilçe. Kültürel alanda yaptığı etkinliklerle öncü
rol üstleniyor” dedi.
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8 Ağustos 2019

TGC'den Fatih Belediye Başkanı
Ergün Turan’a ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Yönetim Kurulu, yeni
dönem ziyaretlerini sürdürüyor.
TGC Heyeti, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ı ziyaret etti. 7
Ağustos 2019 Çarşamba günü yapılan ziyarette Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
adına Başkan Yardımcısı Vahap
Munyar, Genel Sekreter Sibel
Güneş ve Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ yer aldı. Heyet görüşmede Cemiyetin faaliyetleriyle ilgili Başkan Ergün
Turan’ı bilgilendirdi.
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise Fatih ilçesinin İstanbul’un kalbi olduğunu verilen hizmetleri daha ileriye götürmek için birçok proje geliştirdiklerini vurguladı.
Görüşmede TGC’nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Ergün
Turan, yeni dönemde yapılacak çalışmalarla tarihi yarımada da önemli adımlar atılacağını vurguladı.
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28 Ağustos 2019

TGC’den Beşiktaş Belediye Başkanı’na ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) yeni dönem ziyaretlerini
sürdürüyor. TGC Yönetim Kurulu
27 Ağustos 2019 Salı günü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı ziyaret etti. Başkan Rıza
Akpolat’a yeni görevinde başarılar dileyen TGC Başkanı Turgay
Olcayto ve Genel Sekreter Sibel
Güneş Cemiyetin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Ziyaret sırasında TGC Başkan Turgay Olcayto Başkan Rıza Akpolat’a “İstanbul seçimlerinde en büyük oyu alan genç bir başkan olarak sizi selamlamak istedik” dedi. Başkan Olcayto ““Genelde aydın insanların yerleştiği bir ilçe Beşiktaş. Ama her yerde olduğu
gibi pek çok sorunu da var. Bütün bunların üstesinden geleceğinize inancım tam. Türkiye’nin en yaygın ve büyük basın meslek kuruluşu olarak tarafsızlığımızı korumakla birlikte halktan yana, halkın katkısıyla yürüyen belediyelerin yanında olacağız” diye
konuştu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmalarını biliyoruz, çok önemsiyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Bizim de hedefimiz Beşiktaş’taki yaşam kalitesini daha da artırmak. Bu dönemde
mahalle mahalle sandık kurup, halkın görüşlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini alıyoruz. Sorunları en kısa sürede çözmeyi planlıyoruz. Beşiktaş’ın özellikle kültür sanat
konularında daha çok anılması için projelerimizi hazırlıyoruz" diye konuştu.
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2 Eylül 2019

TGC’den Şişli Belediye Başkanı’na ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) yeni dönem ziyaretlerini sürdürüyor. TGC Yönetim Kurulu 29
Ağustos 2019 Perşembe günü Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin’i ziyaret etti.
TGC Başkanı Turgay Olcayto,
Başkan Yardımcıları Vahap Munyar,
Doğan Şentürk ve Genel Sekreter
Sibel Güneş’ten oluşan heyet, Başkan Muammer Keskin’e yeni görevinde başarılar diledi. Heyet, görüşmede Muammer Keskin’e TGC’nin çalışmaları
hakkında da bilgi verdi.
TGC Başkan Turgay Olcayto görüşmede “Şişli gibi İstanbul’un kalbinde yer alan bir
ilçeyi yönetmenin zorluğunu görmemek mümkün değil. Ama Muammer Keskin’in deneyimi ve sabrıyla bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Çok kısa sürede bölgede
kotardığı işler bile geleceğin ne kadar iyi olacağını Şişli’nin yine görkemine kavuşacağını
gösteriyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak parti ayırmaksızın halktan yana belediyecilik yapan tüm belediye başkanlarının yanında olacağız” dedi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Giderek ağırlaşan ekonomik koşullarda belediyecilik hizmeti veriyoruz. Sahada
halkın ve esnafın sorunlarını dinliyor ve çözmek için projeler hazırlıyoruz. Halktan gelen
çözüm önerilerini dikkate alıyoruz. Medyanın içinde olduğu ağır sorunların da fazlasıyla
farkındayız. Bu sorunların çözümü daha fazla demokrasiden geçiyor” dedi.
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25 Haziran 2020

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden İstanbul Barosu’na
dayanışma ziyareti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve
Genel Sekreter Sibel Güneş İstanbul
Barosu’na dayanışma ziyareti yaptı.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet
Durakoğlu ve Başkan Yardımcısı
Nazan Moroğlu’nun bulunduğu
toplantıda karşılıklı dayanışma mesajları iletildi.
TGC Başkanı Turgay Olcayto ziyarette şu mesajları verdi:
“Adaletin olmadığı yerde demokrasi yeşeremez. Haberin özgür dolaşımı sağlanamaz.
Hukuk alanında Türkiye’nin anıt kurumları en büyük baroları İstanbul, Ankara ve İzmir
Baroları bölünmek isteniyor. İktidar erkinin planları içinde yer alan ‘böl-yönet’ uygulamalarıyla hukuk kurumları, gazeteciler, hekim meslek örgütleri, sanat kurumları birbirinin
peşi sıra darbeler alıyor. Anlaşılan o ki, tek tip gazetecilik, tek tip düşünce biçimi yerleştirilmeye çalışılırken, hukuk alanında da savunma hakkı yok edilmek isteniyor. İktidara
bitişik tek bir baro kurulması planlanıyor. Buna karşın dimdik ayakta duran 60 baro adına
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu ziyaret ederek dayanışmamızı göstermeyi görev bildik.
Sivil toplum örgütlerinin bile bölündüğü ortamda yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin savunan kurumlar olarak mücadeleye devam edeceğiz. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarının, anıt kurumlarının yok edilmesine izin vermeyeceğiz.”
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise ziyarette “Adaletin, basın ve ifade
özgürlüğünün hava gibi, su gibi gerçek olduğuna” dikkat çekti. Basın ve düşünceyi ifade
özgürlüğüne yönelik olumsuz yasalar çıkaramayacağı için iktidarın gazetelere ve gazetecilere açtıkları davalarla hukuksuzluklarını meşrulaştırmaya çalıştıklarına işaret etti.

“BAROLAR SARI ÖKÜZ KONUMUNDA”
“Türkiye’de oluşmaya başlayan otoriterleşmeden payımıza düşen kısmını aldığımızı
düşünüyorum. İşin tehlikeli yönünün de bu olduğu kanısındayım” diyen Başkan Durakoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Baroların bölünmemesi, yargı bağımsızlığı mücadelesi verdiğimiz için çok önemli.
Türkiye’de otoriterleşmenin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Meslek odaları açısından
bakıldığında barolardan başlayarak bu süreç gelişecek. Belki barolar o anlamda ‘sarı
öküz’ konumunda. Yargı ise siyasal stratejilerin taktik alanı olmaya dönüşmüş durumda.
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Siyaset üretemeyen iktidar, kendisini bir biçimde yargıdan döndürerek sağlama almaya
çalışıyor.

“GAZETECİLERE VERİLEN CEZALAR TOPLUMA YÖNELİK”
Basın ve ifade özgürlüğü bakımından da sistematik bir planlama ile karşı karşıyayız.
Halk bugün basını haber alma özgürlüğünün temel işlevi olarak görmeli. Cumhuriyet
Gazetesi Davası, Sözcü Gazetesi Davası, Oda TV Davası halen devam eden davalar, verilen cezalar aslında orada ismi anılan gazeteciler için değil. Bu cezalar topluma yönelik,
basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit. Basın ve ifade hürriyetine yönelik olumsuz mekanizmalar, yasalar getirilemeyeceği için iktidar bunu yargı alanında sağlamaya çalışıyor.
Bu anlamda yargıyı kullanıyor. Hukuksuzlukları yargı kararlarıyla meşrulaştırıyorlar bir
anlamda. “
Baroların demokrasi açısından işlevini halka daha fazla anlatacaklarına işaret eden
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Barolara yönelik baskı vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Şiddete uğrayan kadın önce yanında avukatını buluyor, cinsel istismara uğrayan çocuğun yanında önce avukatı oluyor. İşkence iddiasını biz
kovuşturuyoruz. Bir yerde kötü muamele varsa biz koşturuyoruz. Nerede çevre katliamı
varsa biz oradayız” diye sözlerine ekledi.

“ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE TUTACAĞIMIZ NÖBETİN ADINI SON NÖBET KOYDUK”
Ziyarette baroların bölünmemesi için yürütecekleri eylem planını da anlatan Mehmet Durakoğlu şunları söyledi:
“Eylemselliğe başladık. Bunlardan biri yürüyüştü. Tasarı Meclis Komisyonu’na geldiğinde ‘Duran Baro Başkanı’ diye bir eylem yapacağız. Kızılay’da Meclis’e giden yol üzerinde 50-60 baro başkanı yol üzerinde 2-3 saat duracak.
Daha sonra görüşlerimizi Meclis’e gidip anlatacağız. İktidarın önerisi Genel Kurul’dan
geçtiği taktirde muhalefet partilerinin Anayasa Mahkemesi’ne dava açmasını sağlayacağız. Karar çıkana kadar da Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutacağız. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için, kararın bir an önce çıkması için her gün nöbet
tutacağız. Kapısının önünden ayrılmayacağız. Gazetelere ilanlar vereceğiz. Sosyal medyayı etkin kullanacağız, halka anlatacağız. Anayasa Mahkemesi’nin önünde tutacağımız
nöbetin adını ‘Son Nöbet’ koyduk. Bu nöbeti biz halk için tutacağız. Yürekten inanıyorum
bu son nöbete. Barolar böyle parçalanırsa yargı bağımsızlığı konusunda mücadele eden
başka bir kurumsallık kalmayacak. 2010 yılından bu yana planlı bir hareket yürütülüyor.”
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6 Şubat 2021

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti heyeti Meral Akşener’i ziyaret etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
yöneticileri İyi Parti Genel Başkanı
Meral Akşener’i Ankara’da parti
genel merkezinde ziyaret etti.
Ziyarette TGC adına Başkan
Vekili ve Dünya Gazetesi Genel
Koordinatörü Vahap Munyar,
TGC Başkan Yardımcısı ve FOX
Haber Genel Yayın Yönetmeni
Doğan Şentürk ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yer aldı.
Ziyarette gazetecilerin mesleki sorunları ele alındı. İşsizlik, Basın İş Kanunu, verilmeyen basın kartları, yıpranma payı, tutukluluk, tehdit ve fiziksel saldırılarla ilgili görüş
alışverişi yapıldı.
Cemiyet yöneticileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili hazırlıklarda basın
ve düşünceyi ifade alanında yapılabilecek yasal düzenlemelere dair rapor sundu.
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TGC’NİN KATILDIĞI ÖDÜL TOPLANTILARI
17 Mayıs 2019

Adnan Özyalçıner Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı oldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyesi Adnan Özyalçıner, 8. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı oldu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur
Kurulu üyesi usta yazar Adnan Özyalçıner, 2-10 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek 8. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı’nın onur yazarı oldu. Fuarın bu yılki
teması ise “Edebiyatımızda 50 Kuşağı”
olarak belirlendi.
Fuarın onur yazarı etkinlikleri kapsamında Adnan Özyalçıner’in yaşamı ve
eserleri üzerine kendisinin de katılımıyla
çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, “Onur Kurulumuzun üyesi usta yazar Adnan Özyalçıner’in İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı olmasından çok mutlu olduk. Değerli meslektaşımızı kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz”
dedi.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde
yapılacak. Her sene olduğu gibi Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 29. İstanbul Sanat Fuarı
ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz
olduğu fuar hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ADNAN ÖZYALÇINER KİMDİR?
1934 yılında İstanbul’da doğan Adnan Özyalçıner, Kağıthane 3. Pansiyonlu İlkokulu,
Eyüp Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türkoloji bölümündeki öğrenciliğini yarıda bıraktı. Bir süre dergi ve kitap dağıtıcılığı, katiplik gibi işlerde çalışan Özyalçıner, Varlık Yayınları ve Kim Dergisi’nde düzeltmenlik
yaptı. Yirmi yılı aşkın bir süre Cumhuriyet Gazetesi’nde düzeltmen olarak çalıştı (19591981). Yazarlar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi’nin (YAZKO) yöneticiliğini ve
ikinci başkanlık görevlerini yürüttü. Yazko, Yazko Edebiyat, Yazko Çeviri, Hürriyet Gösteri
dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kuruluş çalışmalarına katılan Adnan Özyalçıner, 1974-1989 yılları arasında kurumun genel sekreterliğini
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üstlendi. 1984 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi’nin kültür-sanat servisini yönetti. Hürriyet Vakfı Yayınları basım sorumluluğunu yürüten Özyalçıner, Simavi Yayınları’nda da
görev aldı. Radyo Umut’ta Öykü Defteri adlı programı hazırlayıp sundu. Ateşi Çalmak
programının Emeğin Haritası bölümünü hazırladı. 2015 yılında vefat eden eşi Sennur
Sezer’le birlikte Kızlar Sınıfı ve Seyyar Kâmil adlı televizyon yapımlarının senaryo yazımında yer aldı. Özyalçıner’in ilk öyküsü Bir Yılbaşı Gecesi, lise yıllarında arkadaşlarıyla
birlikte çıkardıkları Demet dergisinde yayımlandı. Özellikle Onüç, Mavi, Varlık, Papirüs,
Yazko Edebiyat, Halkın Dostları, Yeditepe, Hürriyet Gösteri, Yeni Düşün, Evrensel Kültür,
Seçilmiş Hikâyeler ve 1954- 1960 tarihleri arasında yayımlanan “a” dergisinde yazdığı
yazıları ve öyküleriyle tanındı. 1972-1974 yılları arasında yayımlanan Yeni a dergisinin
yönetimine katıldı. İkinci Yeni’nin şiirdeki tutumunu öyküye uygulayarak eserlerini betimleyici bir üslupla, uzun cümlelere ve ayrıntılara yer vererek kaleme aldı. Öykülerinin
yanı sıra çocuklar için de kitaplar yazdı. 1950 kuşağı öykücülerinden olan ve günümüz
Türk hikayeciliğinin de özgün isimleri arasında yer alan Özyalçıner, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği ve Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti üyesi. 2009 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Ödülü’nü aldı.
18 Nisan 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyeliğine seçildi.
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9 Eylül 2019

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ödülleri kazananları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Turgay Olcayto’nun Başkanlığını yaptığı Seçici Kurul belirledi.
Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ni
kazananlar belli oldu. İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri 23
Eylül 2019 tarihinde yapılacak törenle
sahiplerini bulacak.
Ödüller 1994 yılında habere giderken
trafik kazasında vefat eden gazeteci Barış
Selçuk’un anısına düzenleniyor.
Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Basın
Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil
Hüner, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Gazeteci-Yazar
Mehveş Evin, Gazeteci-Yazar Özlem Gürses ve NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak'ın katılımıyla toplandı.

KİMLER KAZANDI?
"İzmir Kent Haberi" dalında Demirören Haber Ajansı 'ndan (DHA) Umut Karakoyun'un "Şaşkın köy" haberi birinci oldu.
Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü İlkses Gazetesi'nde yayınlanan "Alfabeyi söküp
ihaneti okudular" başlıklı haberi ile Emine Çağla Geniş kazandı.
"Ulusal Haber" dalında DHA'dan Ergin Karataş'ın "Denizdeki Hazımsız" başlıklı haberi
birinciliğe layık görüldü.
Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nden S. Hazal Ocak'ın
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dosyası - İBB'yi böyle hatırdılar" haberi aldı.
"Haber Fotoğrafı" dalında Ege Life Dergisi'nden Süleyman Gülen’in "Unutulmuş köy
okulu Taştepe yardım bekliyor" fotoğrafı birinciliğe değer görüldü.
Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü ise 'Türkiye'yi krize sokan adam" başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Associated Press'den Emre Tazegül kazandı.
"İzmir Kent TV Haberi" dalında DHA'dan Umut Karakoyun ile Tekin Gürbulak'ın
"RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi" haberi birinciliğe layık görüldü.
Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü, TRT'den Duygu Tuncer ile Altan Ayhan "İzmir’in sembolü selluka çiçeği" başlıklı haberiyle kazandı.
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7 Kasım 2019

Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri verildi
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin düzenlediği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri
Töreni 7 Kasım 2019 Perşembe günü
TÜYAP Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Yayınevi Ödülü’ne Avesta Yayınevi,
Kitabevi Emek Ödülü’ne Ozan Sanatevi ,
Yazar Ödülü’ne de Barış Terkoğlu ve
Barış Pehlivan değer görüldü.
Törende Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Turgay Olcayto Yayınevi Ödülünü Avesta Yayınevi adına Abdullah Keskin’e verdi.
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15 Kasım 2019

Dünya Hapisteki Yazarlar Günü Toplantısı yapıldı
15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü'nde PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar
Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Yayıncılar Birliği ortak bir toplantı
düzenledi. Toplantıya TGC adına Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.
Uluslararası Yazarlar Birliği'nin
(PEN), 1981'de ilan ettiği 15 Kasım
Hapisteki Yazarlar Günü’nde meslek
örgütleri bir araya gelerek tutuklu
yazar ve gazetecilerin özgür bırakılması çağrısını yaptılar.
Beyoğlu’ndaki Cezayir Toplantı
Salonu'nda düzenlenen toplantıya
PEN Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep
Oral, ikinci başkan Halil İbrahim
Özcan, Türkiye Yazarlar Sendikası
Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
Kenan Kocatürk katıldı.

ZEYNEP ORAL: BU KADAR ÇOK İNSANIN HAPİSTE OLMASI GÖZDAĞI VERMEK ANLAMINA
GELİYOR
“Eğer bir ülkede haksız yere hapiste yatan bir tek insan dahi varsa hiç ama hiçbir gazeteci, yazar özgür değildir” diyen Zeynep Oral, “Bu kadar çok insanın hapiste olması
da bir gözdağı vermek anlamına geliyor” dedi ve şöyle devam etti:
"Bizim bu konuda en önemli yapacağımız şey kamuoyu oluşturmak. İyi ki sosyal
medya var diyoruz. Uluslararası PEN bu yıl beş aktivist, yazar ve gazeteciye dikkat çekti.
Bunlar; Lydia Cacho, Stella Nyanzi, Shakthika Sathkumara, Galal El-Behairy ve Türkiye'den Nedim Türfent. Nedim Türfent'in davası gerçekten akılları durduracak nitelikte.
On dokuz tanık mahkemede işkence sonucu ifade verdiğini söylemesine rağmen Nedim
hala hapiste."

ADNAN ÖZYALÇINER: HER GAZETECİ, YAZAR DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLAMAKTA ÖZGÜRDÜR
Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ise konuşmasında her insanın
düşüncesini özgürce ifade etmekte serbest olduğuna dikkat çekerek, “ Bugün ülkemizde
gazeteci yazar arkadaş ve aydınlarımız hapiste, parmaklıklar arkasına kapatılmıştır. Her
gazeteci, yazar düşünce üretmekte, açıklamakta özgürdür. Bu, anayasal bir haktır. Buna
karşı ülkemizde gazeteci, yazarlar hapiste tutuluyorsa, bu anayasal bir suçtur. Asıl suçlular, anayasayı görmezden gelerek yok sayanlardır. Bu trajikomik durum karşısında biz
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dışarıdaki yazar ve gazetecilerin yapacakları her türlü baskı ve yolsuzluğa direnerek özgürlükçü demokrasi yolunu açmaktır." diye konuştu.

SİBEL GÜNEŞ: ÖNCE GAZETECİLERİN BASIN KARTI İPTAL EDİLDİ, SONRA DA CEZAEVİNDE
BASIN KARTI OLAN KİMSE YOK DENİLDİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise demokrasinin yeşereceği günlerin umuduyla mücadeleye devam etmek gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Vatandaşın hangi haberi okuyacağına, yazarın hangi yazıyı yazacağına, yayıncının
hangi kitabı yayınlayacağına iktidar karar veriyor. Yazdıkları ve düşündükleri nedeniyle
cezaevine giren gazetecilerin, yazarların da hangi gazeteyi, hangi kitabı okuyacağına,
hangi televizyon kanalını seyredeceğine iktidar karar veriyor. Bu engellemeler adım adım
geldi. Önce eleştirel yayıncılık yapan gazetelerin habercilerine akreditasyon getirildi.
Soru sormaları engellendi. Sonra iktidar eliyle oluşturulan medyaya özel toplantılar düzenlenmeye başladı. Toplantılarda sorular önceden dağıtıldı. Soru sormak yasaklandı.
Sonra gazetecilik terör faaliyeti, gazeteciler terörist ilan edildi. Şu anda 115 gazeteci cezaevinde. 10 bini aşkın gazeteci işsiz. 15 Temmuz darbe girişimden sonra FETÖ medyasına yönelik diye başlayan basın kartı iptalleri 12 Eylül döneminde eleştirel yazı yazan
gazetecilere kadar uzandı. Sonuçta tam 3 bin 810 gazetecinin basın kartı iptal edildi.
Meslektaşlarımızın önce basın kartları iptal edildi, sonra da ‘hapiste basın kartı olan
kimse yok’ denildi. Geldiğimiz noktada Basın Kartı Komisyonu’nda gazetecilik meslek
örgütleri artık yok. SETA ile ilişkili kişilerin hakim olduğu bir yapı var. Biliyorsunuz SETA
da gazetecileri fişleyen, hedef gösteren raporlarıyla kamuoyunda yer alıyor. Biz ülkede
basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların kaldırılmasını, tutuklu meslektaşlarımızın özgür bırakılmasını istiyoruz.”

KENAN KOCATÜRK: DAYANIŞMA ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise BM İnsan Haklarını Evrensel
Beyannamesi'nin 71. yılı olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:
"Beyanname her türlü fikrin yayılmasının bir hak olduğunu söylüyor. Sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok yerinde benzer ihlal ve baskılar var. Ama yine de enseyi
karartmamak gerektiğini ve dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum."
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12 Ekim 2021

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Sansürün olmadığı bir ülkede
yaşamak istiyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 12
Ekim 2021 Salı günü İstanbul’da yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada
“gazetecilerin özgürce haber yapabildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz” dedi.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 24. Olağan Genel Kurulu, Taksim’deki The Marmara Oteli’nde yapıldı. Toplantıya
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto ve
Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto Genel
Kuruldaki açılış konuşmasında Türkiye’nin
zor zamanları hiç atlatamadığına dikkat
çekerek “Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalktığını görmek istiyoruz” dedi. TGC Başkanı Olcayto konuşmasına şöyle devam etti:
“Sansürün ve otosansürün olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Gazetecilerin özgürce haber yapabildiği, özgürce konuşabildiği bir ülkede çalışan gazeteciler olmalarını
umut ediyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar
diliyorum.”
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise yaptığı konuşmada korona salgını döneminde yaşanan zorlukların yayıncılık sektörünün tüm bileşenlerini dayanışmayla bir araya getirdiğini ve ayakta kalmanın yolunun bir şekilde bulunduğunu belirtti.
Kenan Kocatürk, şunları söyledi:
“Dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak, kağıt girdisinin ve üretim maliyetlerinin arttığı
bir dönemi yaşıyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğü ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Muzır Kurulu’nun erişkinlerin kitaplarına el atıp yasakladığı bir dönemden geçiyoruz. Teklif Hakları
Yasası’nın hayata geçmesini bekliyoruz. Devletin bakanlıklarının, yerel yönetimlerinin
kitap alıp kütüphanelerle halka ücretsiz ulaştırmasını bekliyoruz.”
PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral ise yalnız korona virüsüyle değil, iddianamesiz hapis cezalarıyla, yoksulluk virüsüyle, polis şiddetiyle mücadele edilen bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek “Bu dönemde kitap yazmanın, yayınlamanın, satın
alıp okumanın bir kahramanlık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
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17 Mart 2022

2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Yayıncılar Birliği 2021 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, 15 Mart 2022 Salı
günü Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti adına Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk açılış konuşmasında yayıncılığın
düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerle, yayınlama özgürlüğü önündeki yasaklarla, baskılarla mücadele ettiğini söyledi. Kocatürk, geçtiğimiz yıl kitap yoluyla hakaret
edildiği gerekçesiyle açılan davalardaki artış olduğuna dikkat çekti.
Törende yayınevi kategorisinde İthaki Yayın Grubu, yazar kategorisinde Gülşen İşeri
ödül alırken, Kitabevi Emek Ödülü 25 yıldır Adana’da hizmet veren Karahan Kitabevi’ne,
özel ödül ise Avukat Mehmet Ümit Erdem’e verildi.
27 Eylül 2019’da “muzır” neşriyat ilan edilen Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ve Erkek
Çocuk Hakları Bildirgesi (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık) kitapları için bireysel dava
açan ve kitapları muzır olmaktan kurtaran Avukat Mehmet Ümit Erdem ödülünü Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’dan aldı. Mehmet Ümit Erdem konuşmasında, insanlık tarihinde bilimi ve sanatı savunanların her zaman saygı gördüğünü ancak
son zamanlarda cahillik ferasetinin kutsandığını ve bu akıntıya kapılmamak gerektiğini,
bir şekilde bu karanlıktan hep birlikte çıkılacağını ifade etti.
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10 Nisan 2022

25. Metin Göktepe Ödülleri sahiplerini buldu
Öldürülen Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin
anılarını yaşatmak amacıyla düzenlenen
Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'nin
25’incisi gerçekleştirilen törenle sahiplerine
verildi.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Akatlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende,
ödül alan gazetecilere ödülleri teslim edildi.
İlk olarak Yerel Gazetecilik Ödülü’nü kazanan Ömer Karakuş'un ödülü kendisine verildi. Adıyaman’da Haber Gazetesi’nde 29 Ekim 2021 tarihinde “Yetkililer kanal yaptı,
suyu unuttu!” başlığıyla yayımlanan haberiyle kazandığı ödülü Karakuş'a Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş takdim etti.
Fotoğraf Ödülü’nü, 18 Şubat 2022 tarihini taşıyan “Migros Direnişi” isimli fotoğrafıyla kazanan Hasan Doğan'ın ödülünü onun adına Murat Uysal, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş'un elinden aldı.
Görüntülü Haber Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Meral Danyıldız ise ödülünü Gazeteci
Şenay Aydemir'den aldı. Danyıldız, Artı TV’de yayımlanan “Sosyal medyada ‘böbrek’
pazarı” başlıklı haberiyle ödüle değer görülmüştü.
Görüntülü Haber Ödülünü Gazete Duvar’da 14
Ekim 2021 günü yayımlanan “Cihan Andiç: Türkiye’ye barış gelsin” başlıklı haberiyle kazanan kazanan Serkan Alan, ödülünü Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun elinden aldı.
Yazılı Haber dalında Jüri Özel Ödülü'nü JINNEWS’te yayımlanan “Bakanlık zırhlı araç ile katledilen yurttaşın ailesinden tazminat istedi!”
başlıklı haberiyle kazanan Şehriban Aslan'a ödülünü DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren takdim etti.
Yazılı Haber Ödülü’nü Mezopotamya Ajansı’nda "Amara Dwla’nın duyulmayan çığlıkları" başlığıyla yayımlanan haberiyle kazanan Arjin Dilek Öncel ise ödülünü Metin
Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den aldı.
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KADIN GAZETECİLER KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

18 Temmuz 2019

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu göreve başladı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Kadın Gazeteciler Komisyonu yeni dönemin ilk toplantısını yaptı.
TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu’nun koordinatörlüğünü yaptığı Kadın Gazeteciler Komisyonu’nda 2019-2022 yılları arasında Ayşegül Aydoğan, Mesude Erşan,
Nuray Özger, Esin Yolçınar, Şehriban Oğhan, Ayten Serin İnsel, Ümran Avcı görev yapacak.
Başkanlığını Ayşegül Aydoğan’ın yapacağı komisyonun yedek üyeleri ise Emine Munyar, Aybeniz Ece Uçan ve Çiğdem Yılmaz’dan oluştu. Toplantıda TGC Genel Sekreteri
Sibel Güneş, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş, TGC Kadın Gazeteciler Danışma
Kurulu üyeleri Sultan Uçar, Sergül Keskin ve Yasemin Arpa da yer aldı.

TGC KADIN KOMİSYONU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?
Turgay Olcayto’nun başkanlığını yaptığı TGC Yönetim Kurulu’nun kararıyla 20132016 döneminde oluşturulan Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı
sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak
için kuruldu. Komisyon ilk olarak Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber
Kılavuzu'nu hazırladı. Hazırlanan kılavuz 2 bin adet bastırılarak medya kuruluşlarına ve
TGC üyelerine ulaştırıldı. Kadın Gazeteciler Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü’nde her
yıl TGC üyeleriyle toplantılar yaptı, Kadınlar Günü yürüyüşlerine katıldı. Medya kuruluşlarında ve İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik medyada cinsiyet eşitlikçi dil eğitimleri verdi. “Kadın ve Medya-Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu”na
www.tgc.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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26 Kasım 2019

TGC: “Medya öldürülen kadını değil katili teşhir etmeli”
Toplantıda medyanın kadın cinayetlerini haberleştirirken öldürülen kadının düğünde, ya
da eğlence yerinde çekilmiş fotoğrafıyla “kadın da hak etmiştir” mesajını vermemesi
gerektiğine dikkat çekildi. Haberde cinayete, “aşıktı, sevdi, öldürdü” gibi gerekçeler
üretilmemesinin önemi vurgulandı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu 25 Kasım 2019 Pazartesi
günü saat 13.30’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü nedeniyle “Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar” toplantısı yaptı.
Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı toplantı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı.

TURGAY OLCAYTO: “KADIN VE İNSAN HAKLARINDA TEHLİKELİ BİR GİDİŞTEYİZ”
TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto “Kadın hakları ve insan hakları açısından çok tehlikeli bir
gidişteyiz. Önlemenin bir yolu olmalı, yılda 300 kadın öldürülüyor. Bunu önlemenin yolunu ülkenin aydınlık insanları yaratacak, başka çaresi yok. Erkekler tarafından kadınlara
reva görülen şiddet insanlık suçu haline dönüşüyor. Bu nedenle bu önemli günde kamuoyunu duyarlı kılmak için bu toplantıyı düzenledik”
Moderatörlüğünü Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan’ın
üstlendiği toplantıda İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu konuşmacı olarak yer aldılar
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NAZAN MOROĞLU: “ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN KOORDİNATÖR BİRİM OLMASI
GEREKİYOR”
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ise konuşmasında medyanın kurbanı değil, katili teşhir etmesinin önemine dikkat çekti. Medyanın kadın cinayeti haberlerinde ‘aşıktı, sevdi, öldürdü’ diye gerekçe üretmemesini istedi. Kadın cinayetlerinde
kadının düğünden ya da bir eğlence ortamında çekilmiş fotoğrafının kullanılarak “kadın
da hak ediyor” anlayışının yerleştirilmesinin yanlışlığını ifade eden Moroğlu, konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:
“Aile içinde veya kamusal alanda meydana gelen kadına yönelik şiddet, kadının
ruhsal, fiziksel, sosyal, cinsel, ekonomik açılardan onurunu zedeleyen, temel yasal
haklarını kullanmasını engelleyen, zarar görmesine, acı çekmesine neden olan, özgüvenini yitirmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın devamına yol açan bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması bu açıdan çok önemli. Bu sözleşme
Uluslararası Hukukta kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan,
bağlayıcı, bağımsız bir izleme mekanizması olan şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin bir
sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşmedir. Şiddet mağduru kadınları ve aile bireylerini korumak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti kovuşturmak, şiddeti önlemek,
şiddet mağduruna ve faile destek politikaları oluşturmak hedeflerini taşır.”

“KADIN ŞİDDETE KATLANSIN AMA BOŞANMASIN ANLAYIŞINDAN KURTULMAMIZ
GEREKİYOR”
Şiddetin önlenmesi için yasalarda ve İstanbul Sözleşmesi’nde tüm kurul ve kuruluşların iş birliği içinde olmasını sağlayacak bir koordinatör birimden söz edildiğini hatırlatan Avukat Nazan Moroğlu şöyle devam etti:
“Bu görev kanunla Aile Bakanlığı’na verilmiş. Ama burada da sorunlar var. 1990’ lı
yıllarda Kadın Bakanlığı vardı. 2011 yılında Kadın Bakanlığı kaldırıldı. Şimdi Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Çalışma Bakanlığı egemen bir bakanlık. Aile onun
içinde eridi. Kadın politikası artık yok. ‘Kadın şiddete katlansın, boşanmasın, kadın kendi
hakları üzerinde bilgi sahibi oluyorsa bile kullanmasın’ anlayışından kurtulmamız gerekiyor. Koordinatör kurum olmalı, her kurum ve kuruluşla işbirliği yapmalı. Türkiye’de bu
eksik. Ama olacak. Kanunlarda eşitlik var. Türkiye’den çok umutluyum. Türkiye artık sentezini oluşturuyor. Her birimize çok iş düşüyor, mücadeleye devam.”

CANAN GÜLLÜ: FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise “Adana’dan başladık
Tunceli’ye kadar gittik. Gitmediğimiz il yok. Kadına şiddeti konuşuyoruz. Uygulanmayan
yasalar var ama konuşmadığımız kadar konuşuyoruz. Farkındalığı artırmalı ve yola çıkmalıyız” diye konuştu.
“Katıldığım 13. Kadına Yönelik Şiddet Zirvesi’nde ne yazık ki hiç nafaka konuşulmadı,
İstanbul Sözleşmesi’nden söz edilmedi. Ama 27 Baro’nun iş birliği ile Bakanlığın, Diya-
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net’in, MEB’in, Jandarmanın olduğu bir koordinasyonumuz var. Bir acil yardım hattı işletiyoruz. Başlangıcını Hürriyet Gazetesi’nin yaptığı sonra bizim devraldığımız bir hattımız var. Şiddeti nasıl çözeceğimizi öğrendik. Öncelikle hükümet politikası lazım, kadın
politikası olması lazım, ancak kadın politikası yok ama aynı hükümet İstanbul Sözleşmesi’ni imzaladı. Bu da çok sevindirici. Sözleşme koordinasyonsuzluğu gidermeyi hedefliyor. Evdeki, kadın, çocuk ve erkeği korumayı hedefliyor. Yerel yönetimlerle kadına
yönelik şiddeti önlemeye dair politikalar üretmeliyiz. “0212 656 96 96 / 0549 656 96
96” acil yardım hattının yerelde bilinmesi gerekiyor. Kurumlar arasındaki koordinasyon
için de Bakanlığın iradesi hayata geçmeli.”

GÖKSEL GÖKSU: MEDYANIN MAĞDURU DEĞİL, KATİLİ TEŞHİR ETME SORUMLULUĞU VAR
TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu ise Özgecan cinayetinin toplumda yarattığı etkiyi hatırlattı.
“Mağduru değil, katili haberleştirmeliyiz. Örneğin Özgecan Aslan cinayetinde evinin
önünde ailesine sorular soruldu, acıları büyütüldü. Aileye acılar tekrar tekrar anlattırıldı.
‘Önce bana, bize anlatsın’ yarışı aileyi yaraladı. O süreçte ben de haberci olarak katili
haberleştirdim. Ailesini, yaşadığı mahalleyi, çalıştığı minibüsle ilgili haber yaptım. Annesini, babasını bıçakladığını, girdiği sınavları kazanamamasına rağmen şoförlük yapmaya devam ettiğini haberleştirdim. Kadına yönelik şiddet haberlerinde kullandığımız
dile çok dikkat etmeliyiz.”
Soru ve cevaplarla sonlanan toplantıya çok sayıda gazeteci ve iletişim fakültesi öğrencisi katıldı.
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6 Aralık 2019

TGC: Kadın cinayeti haberlerinde şiddetin pornografisi üretilmemeli
TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu kadın cinayeti haberlerinde sayfa tasarımından yazım
diline kadar önemli sorunlar olduğunu hatırlatarak bir açıklama yaptı. Açıklamada
“Cinayet aletinin öne çıkarılması, kurbanlarla özdeşleştirilmesi, katillerin değil,
öldürülen kadınların fotoğraflarının kullanımı şiddetin pornografisini üretiyor” denildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu son dönemde yaşanan
vahşi kadın cinayetlerinin haberleştirilmesinde ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekti. Haberleri yazarken, sayfaları tasarlarken cinayet aletinin öne çıkarılmasının ve kurbanlarla
özdeşleştirilmesinin, katilin değil, kurbanın fotoğraflarının kullanılmasının olayı pornografik hale getirdiği uyarısı yapıldı.
Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Son dönemde birbiri ardına gelen kadın cinayetlerinin yazılı ve görsel medya tarafından haberleştirilmesi noktasında meslektaşlarımıza büyük görev düşmektedir.
Son olarak bir internet sitesinde cinayet aleti olan kocaman bir bıçak kurbanlarla özdeşleştirilmiş ve konu pornografik bir anlatımla basite indirgenmiştir.
Haberlerde katilin cinayet işleme konusundaki iştahını, potansiyel katillere yol gösterecek ve/veya özendirecek biçimde birebir aktarmak, katilin ruh haliyle empati kurmaya
çalışmak sorunlu bir yaklaşımdır.
Bu nedenle TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı “Toplumsal Cinsiyet
Eşitlikçi Haber Kılavuzu”nda yer alan kadın cinayeti haberlerinde dikkat edilecek noktaları
bir kez daha meslektaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
1. Melodramdan, sansasyon ve pornografiden kaçınılmalı. Cinayetin ayrıntılarını pornografik olarak resmederek şiddetin pornografisi üretilmemeli.
2. Öldürülen kadının değil, katilin fotoğrafları kullanılmalı.
3. Haber fail ifadesine dayanarak yazılmamalı, ölen kadının katilin/failin iddialarını yanıtlayacak ve çürütecek durumda olmadığı unutulmamalı.
4. Haberi yapan kişi psikolog, yargıç, falcı veya öykü yazarı değil, haberci olduğunu
unutmamalı.
5. Cinayetin sorumlusu olarak cinnet, kıskançlık, öfke, namus, iflas, psikolojik sorun
vb. gibi “cinayeti haklı gibi gösterecek, cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ifadeler kesinlikle
kullanılmamalı.”
6. Bu bahanelerin kadın cinayetlerinde meşrulaştırmanın yanı sıra haksız tahrik indirimi
talebiyle mahkemede delil gösterilebildiği unutulmamalı.
7. Kadınların -varsa- cinayet öncesi koruma talepleri, maktulün -varsa- karakol şikayetleri, hakkında verilmiş savcılık kararı, geçmişte şiddete maruz kalıp kalmadığı, gelenekler, destek olmayan aile vb. gibi etkenler mutlaka haberde yer almalı.
8. Fikri takip yapılmalı. Cinayet haberinin ardından failin yakalanma, yargılanma süreçleri de takip edilerek haberleştirilmeli.”
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6 Mart 2020

Kadın Gazeteciler “Medyada cinsiyetçi dile hayır" dedi
TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığı videoyla “Medyada Cinsiyetçi Dile Hayır!” mesajı verdi. Videoda 12 kadın gazeteci
dilin değişmesi için farkındalık mesajlarını seslendirdi.
Kadın gazetecilerin yaşadığı sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan ‘eril
dil’in değişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın
Gazeteciler Komisyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir video hazırladı. 12 kadın gazeteci videoda seslendirdikleri mesajlarla “Medyada Cinsiyetçi Dile
Hayır” dedi.
Proje, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu’nun koordinatörlüğünü yaptığı Kadın
Gazeteciler Komisyonu’nun üyeleri Ayşegül Aydoğan Atakan (Başkan), Nuray Özger
Karagöz, Mesude Erşan, Esin Yolçınar, Şehriban Oğhan, Ayten Serin İnsel, Ümran Avcı
tarafından hazırlandı.
Videoda Ayşenur Arslan, Zeynep Oral, Özlem Gürses, Çiğdem Toker, Ece Üner, Serap
Belet, Şehriban Oğhan, Göksel Göksu, Ayşegül Aydoğan Atakan, Semra Kardeşoğlu,
Sibel Güneş ve Nuray Özger Karagöz yer aldı.
Videoya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ve Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

VİDEODA YER ALAN MESAJLAR
1- Medyanın kadına bakışı malum... Cinsiyetçi... Dili de eril… Cinsiyetçiliği pekiştiren
önemli araçların başında haber yazımında kullanılan dil geliyor. Erkek için “Bay” yazmıyorsan kadın için de “Bayan” yazma! Erkek eşittir erkek ise kadın eşittir bayan değildir.
2- Medyada çalışan biz kadınlar eril dilin değişiminde sorumluluk sahibiyiz. Değişim
dilde başlar, eril dile prim verme, destekleme. Eril dil ayrımcılığı ve şiddeti tetikler. Kadına yönelik şiddetin yaygınlaşmasında bizim kalemimizin de izi var.
3- Medya kendi haber anlayışını gözden geçirip kadın ve erkeğe eşitlikçi anlayışla
yer verecek ilkeleri belirlemeli. Önce kendinden başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin
uygulanmasına öncülük etmeli. Erkek egemen değil eşitlikçi medya istiyoruz.
4 - Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı haberciliği benimse, sağduyunu kaybetme!
Kadınların bedeni üzerinden reyting malzemesi yapılmasına izin verme! Medyada çıplak
bedene - görsele hayır, çıplak gerçeklere evet!
5- Mağduru değil faili teşhir et! Mağduru bir de sen mağdur etme. Kadın cinayetlerini haberleştirirken metni fail ifadesine dayanarak yazma, ölen kadının failin iddialarını
çürütemeyeceğini unutma. Cinayeti dramatize de etme.
6- Öldürülen kadının bedenini teşhir etme. Bu tip haberlerde melodramdan, sansasyon ve süslemeden uzak dur. Katille empati kurma, cinayetin ayrıntılarını verirken
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şiddetin pornografisini de üretme. Şiddeti sıradanlaştıran olay mahalli veya suç aletinin
fotoğraflarını kullanma.
7 - “Çocuk gelin” yazma, çocuğa “gelin” diyerek suça ortak olma! Haberlerinde çocuk
yaşta bireylerin evlendirilmesinin suç olduğunu hatırlatmayı ihmal etme. Bu tür hikayeleri reyting getirecek yaşam öyküsü olarak sunma, toplumsal sorun olarak gündeme
getir.
8- Cam tavan nedir? Bilir misiniz? Medya, cam tavanların en sık karşılaşıldığı mesleklerden biri. Cam tavan; kadınların kariyer basamaklarını tırmanmasının önündeki görünmez bir engel. Cam tavanlara ve çalışma yaşamındaki eşitsizliklere boyun eğme. Sen
de yönetime talip ol.
9- Medyada kadın istihdamı giderek azalıyor. 2012 verilerine göre; yönetici pozisyonundaki kadınların oranı sadece yüzde 25,4 Gazete ve televizyonların üst düzey yönetiminde kadınlar hiç yok ya da parmakla gösterilecek kadar az. Özetle kadınlar haberin
ya mutfağında ya da vitrininde yer alıyor.
10- Kadın sorunlarını bile erkeklerin tartıştığı medyada kadın gazetecilerin daha fazla
görünür olması yine bizim elimizde. Muhabirlik ve editörlük dışında köşe yazarlığı, yayın
yönetmenliği veya diğer yönetici pozisyonlarında kadınların da söz sahibi olduğunu
unutturma.
11. Dini, dili, etnik kimliği, yaşı, siyasal eğilimi ne olursa olsun, toplumun her kesiminden her kadını hayata tutundurmak da bizim elimizde, "öfkeli koca öldürdü", "kıskanç
koca dehşet saçtı", "o mini etek giydi, öteki kırmızı ruj sürdü" diyerek şiddeti normalleştirip, kalemimizle o kadınları yaşamın kıyısına getirmek de... Siz hangi taraftasınız?

TGC KADIN KOMİSYONU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?
Turgay Olcayto’nun başkanlığını yaptığı TGC Yönetim Kurulu’nun kararıyla 20132016 döneminde oluşturulan Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı
sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak
için kuruldu. Komisyon ilk olarak Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber
Kılavuzu'nu hazırladı. Hazırlanan kılavuz 2 bin adet bastırılarak medya kuruluşlarına ve
TGC üyelerine ulaştırıldı. Kadın Gazeteciler Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü’nde her
yıl TGC üyeleriyle toplantılar yaptı, Kadınlar Günü yürüyüşlerine katıldı. Medya kuruluşlarında ve İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik medyada cinsiyet eşitlikçi dil eğitimleri verdi. 25 Kasım 2019’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü’nde “Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar” Toplantısı düzenledi. TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan’ın moderatörlük yaptığı toplantıda konuşmacı olarak İstanbul Barosu
Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan
Güllü, TGC Yönetim Kurulu Üyesi -Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel
Göksu yer aldı. Kadın Gazetecilerin sorunlarını ortaya koyan anket çalışması yaptı. Kadın
Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı “Kadın ve Medya-Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi
Haber Kılavuzu”na www.tgc.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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17 Eylül 2020

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu açıklama yaptı: Cinsiyet eşitlikçi
bir dille habercilik yapılması biz gazetecilerin görevi olmalı
Kadınlara yönelik aşağılama ve hakaret içeren deyimlerin yer aldığı sözlüklerin BİK
tarafından medyaya gönderilmesiyle ilgili olarak TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu bir
açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basın İlan Kurumu’nun (BİK) medya kuruluşlarına gönderdiği ve Dr. Mehmet Gedizli’nin yazdığı ''Türkçenin İsimler Sözlüğü'', ''Türkçenin Fiiller Sözlüğü'' ve ''Türkçede
Öbek İsimler Sözlüğü'' adlı kitaplarda kadın haklarına ve kadınların saygınlığına aykırı
ifadeler yer almaktadır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak, kadınlara yönelik
aşağılama ve hakaret içeren ifadelerin yer aldığı sözlüklerin rehber kitap olarak paylaşılmasını hayret ve üzüntüyle karşılıyoruz.
BİK tarafından medyaya dağıtılan bu sözlükler, kadınlara yönelik hakaret, aşağılama
içeren terimlerin onaylanma yeri asla olmamalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir
haberciliğin yaygınlaşması tüm gazeteciler ve kurumlar için bir görevdir.
Bu sözlüklerdeki sorunlu ifadeleri, medyada insan ve kadın haklarına duyarlı tüm
meslektaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu yana medyada cinsiyetçi dilin değişmesine hizmet etmek üzere çalışmalar yürütüyoruz.
Meslektaşlarımız komisyonumuzun hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’na www.tgc.org.tr adresinden ulaşılabilir.”
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25 Kasım 2020

TGC: Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde tarafız
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında tüm habercileri göreve çağırdı.
Gazetecilere, İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması, kadın ve çocuklara yönelik her
türlü şiddetle ilgili suçun takipçisi olunması çağrısı yapan komisyon açıklamasında,
“caydırıcı ceza uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olunmalı ve cinsiyet eşitlikçi bir
dille haber yapılmalı” dedi.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde gazeteci olarak taraf olduklarına dikkat çeken
Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Pandemi sürecinde kadınların olumsuz etkilendiği ve ev içi şiddette artış gözlendiği
konunun uzmanlarınca net olarak ifade edilmiştir. Yaşadığımız bu zorlu süreç, biz habercilere de bu gerçeği görünür kılma sorumluluğu yüklemektedir. İçişleri Bakanlığı’na
göre 2020 yılı kasım ayına kadar 234 kadın öldürülmüştür.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE SAHİP ÇIKILMALI
TGC Kadın Komisyonu olarak, artan şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor ve kadın - erkek demeden tüm basın çalışanlarını kadına yönelik şiddetin önlenmesi için görevini yapmaya davet ediyoruz.

KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET SUÇLARININ TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ
Bu kapsamda, risk altındaki kadın ve çocukların can güvenliğini önceleyen, ekonomik
ve psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz, tecavüz dahil cinsel şiddet,
çocuk yaşta zorla evlendirme, eziyet gibi suçlara ilişkin caydırıcı cezaların uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olmak zorundayız.

KAMUOYUNDA FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ
Kamuoyunda farkındalığı artıracak haberler hazırlayarak şiddetin yaygınlaşmasının
önüne geçmek ve her fırsatta şiddetin suç olduğunu hatırlatmak önceliğimiz olmalıdır.
Unutmamalıyız ki bir kadın ya da çocuğun yaşamı, basın mensubu olarak şiddetin
hangi tarafında durduğumuza bağlı olabilir.

HABER YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Bu nedenle TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı Toplumsal Cinsiyet
Eşitlikçi Haber Kılavuzu”nda yer alan kadın cinayeti haberlerinde dikkat edilecek noktaları bir kez daha meslektaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
1. Melodramdan, sansasyon ve pornografiden kaçınılmalı. Cinayetin ayrıntılarını
pornografik olarak resmederek şiddetin pornografisi üretilmemeli.
2. Öldürülen kadının değil, katilin fotoğrafları kullanılmalı.
3. Haber fail ifadesine dayanarak yazılmamalı, ölen kadının katilin/failin iddialarını
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yanıtlayacak ve çürütecek durumda olmadığı unutulmamalı.
4. Haberi yapan kişi psikolog, yargıç, falcı veya öykü yazarı değil, haberci olduğunu
unutmamalı.
5. Cinayetin sorumlusu olarak cinnet, kıskançlık, öfke, namus, iflas, psikolojik sorun
vb. gibi cinayeti haklı gibi gösterecek, cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ifadeler kesinlikle
kullanılmamalı.
6. Bu bahanelerin kadın cinayetlerinde meşrulaştırmanın yanı sıra haksız tahrik indirimi talebiyle mahkemede delil gösterilebildiği unutulmamalı.
7. Kadınların -varsa- cinayet öncesi koruma talepleri, maktulün -varsa- karakol şikayetleri, hakkında verilmiş savcılık kararı, geçmişte şiddete maruz kalıp kalmadığı, gelenekler, destek olmayan aile vb. gibi etkenler mutlaka haberde yer almalı.
8. Fikri takip yapılmalı. Cinayet haberinin ardından failin yakalanma, yargılanma
süreçleri de takip edilerek haberleştirilmeli.”
TGC Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’na ulaşmak için:
https://www.tgc.org.tr/bildirgeler/cinsiyet-esitlikci-haber-kilavuzu.html

TGC KADIN KOMİSYONU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?
Turgay Olcayto’nun başkanlığını yaptığı TGC Yönetim Kurulu’nun kararıyla 20132016 döneminde oluşturulan Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı
sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak
için kuruldu. Komisyon ilk olarak Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber
Kılavuzu'nu hazırladı. Hazırlanan kılavuz 2 bin adet bastırılarak medya kuruluşlarına ve
TGC üyelerine ulaştırıldı. Kadın Gazeteciler Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü’nde her
yıl TGC üyeleriyle toplantılar yaptı, Kadınlar Günü yürüyüşlerine katıldı. Medya kuruluşlarında ve İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik medyada cinsiyet eşitlikçi dil eğitimleri verdi.
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8 Mart 2021

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu anketinin sonucu:
Kadın gazeteciler kariyer hedefine geç ulaşıyor
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun 100 kadın gazeteciyle
yaptığı ankete göre kadın gazeteciler en çok kariyer hedefine ulaşmadaki zorluktan şikayetçi. Bunu sırasıyla cinsiyetçi yaklaşım, ücret, mobing, aile ve toplumsal kimlik yanıtları takip etti.
Medyada çalışan kadın gazetecilerin sorunlarını ortaya koymayı hedefleyen Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun anketine 100 kadın gazeteci katıldı. Ankette kadın gazetecilere kariyer, ücret, mobing, cinsel taciz ve medyadaki cinsiyetçi dil konusunda sorular yöneltildi.
“Çalıştığınız kurumda karar verici pozisyonda kaç kadın olduğu” sorusuna 20’den
fazla 73, 5-10 arasında 20, 10-20 arasında 7 yanıtı alındı. “Kadın gazetecilerin en sık karşılaştıkları sorunları önceliğine göre sıralayın” sorusuna 100 gazetecinin 67’si ilk sırada
kariyer hedeflerine ulaşmadaki zorluk yanıtını verdi. Bunu sırasıyla cinsiyetçi yaklaşım,
ücret, mobing, aile ve toplumsal kimlik yanıtları takip etti.
“Çalışma yaşamınızda cinsel tacize uğradınız mı?” sorusuna 57 kişiden “hayır uğramadım” yanıtı alındı. Bu soruya 17 kişi “bir kez uğradım” 14 kişi “birden çok kez maruz
kaldım” ve 12 kişi’ de “arkadaşım uğradı” yanıtı verdi.

İSTİSMAR, ŞİDDET VE ENSEST HABERLERİ TARAFLI VERİLİYOR
“Çocuk ve Kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ya da ensest vakalarının çalıştığınız
kurumda tarafsız kişisel haklar uygun biçimde yer alıyor mu?” sorusuna evet diyenler
39 kişi oldu. “Politik yaklaşıldığını düşünüyorum” yanıtı ikinci sırada 21 kişiyle yer aldı.
“Geçmişe göre alıyor ama yetersiz” diyenler 19, “hayır düşünmüyorum diyenler” 12’de
“sansasyonel biçimde ele alınıyor” diyenler ise 9 kişi’de kaldı.
“Çalıştığınız kurumda kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın ve çocuk haberlerine bakış ve kullanılan dil konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna 36 kadın gazeteci “genelde doğru buluyorum”, “geçmişe göre daha düzeldi” diyenlerin sayısı 36,
“eril dilin hakim olduğunu düşünüyorum” diyenler ise 24 oldu.4 kadın gazeteci ise “daha
dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor” dedi.

MEDYADA EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÖDENMİYOR
“Aynı işi ürettiğiniz erkek meslektaşlarınızla aranızda ücret farkı var mı?” sorusunun
yanıtına evet var diyenler 39, “bilmiyorum” diyenler 28, “aynı ücreti alıyoruz” diyenler
ise 20 kişi oldu.
Ankete katılan kadın gazetecilerin 67’si işyerlerinde 20’den fazla kadın gazetecinin
çalıştığını beyan etti.15’i ise 0-5 kadın gazetecinin, 11’i ise 5-10 kadın gazetecinin çalıştığı
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kurumlarda görev yaptığını belirtti.

TGC KADIN KOMİSYONU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?
Turgay Olcayto’nun başkanlığını yaptığı TGC Yönetim Kurulu’nun kararıyla 20132016 döneminde oluşturulan Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı
sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak
için kuruldu. Komisyon ilk olarak Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber
Kılavuzu'nu hazırladı. Hazırlanan kılavuz 2 bin adet bastırılarak medya kuruluşlarına ve
TGC üyelerine ulaştırıldı. Kadın Gazeteciler Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü’nde her
yıl TGC üyeleriyle toplantılar yaptı, Kadınlar Günü yürüyüşlerine katıldı. Medya kuruluşlarında ve İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik medyada cinsiyet eşitlikçi dil eğitimleri verdi. 25 Kasım 2019’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü’nde “Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar” Toplantısı düzenledi. TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan’ın moderatörlük yaptığı toplantıda konuşmacı olarak İstanbul Barosu
Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan
Güllü, TGC Yönetim Kurulu Üyesi -Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel
Göksu yer aldı. Kadın Gazetecilerin sorunlarını ortaya koyan anket çalışması yaptı. Kadın
Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı “Kadın ve Medya-Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi
Haber Kılavuzu”na www.tgc.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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21 Mart 2021

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu: Türkiye’nin İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmeye değil uygulanmasına ihtiyacı var
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile geri çekilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirterek bir açıklama yaptı.
TBMM kararıyla kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkenin Türkiye
olduğu hatırlatılan açıklamada, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasını değil, gereklerinin uygulamalarla yerine getirilmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Her fırsatta İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan TGC Kadın
Gazeteciler Komisyonu olarak, insan hakları ve kadın haklarının etkin şekilde korunması
açısından sözleşmeden çekilme kararına itiraz ediyoruz.
İlk imzacısı Türkiye olan sözleşme, imzalayan devletlere kadınları her türlü şiddete
karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin
sağlanması bakımından yükümlülükler getirmektedir.

ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE TARAFIZ
TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak bir kez daha kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taraf olduğumuzu ve uzun süren mücadelelerle kazanılmış haklardan geri
dönülmesini kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz.
Hukukçuların da ifade ettiği üzere; uluslararası sözleşmelerle ilgili evrensel hukuk
çerçevesinde hareket edilmeli, alınan karardan geri dönülmelidir.

FAİLLERİN CESARET BULMASINA HİZMET EDECEKTİR
Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi, kadınların şiddetle mücadelesinde yalnızlaştırılması anlamına geldiği gibi faillerin cesaret bulmasına da hizmet edecektir.
Her yıl yüzlerce kadının şiddet olaylarında kaybedildiği ülkemizde, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye değil, uygulanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
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5 Ağustos 2021

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu: Kadın cinayeti haberlerinde
şiddetin pornografisi üretilmemeli
İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin ardından 120 kadının katledildiğini belirten TGC Kadın
Gazeteciler Komisyonu, son olarak yine Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katledilmesiyle
ilgili katilin ifadesine, cinayetin nasıl işlendiğine dair ayrıntılara yer verilen haberlerle
şiddetin pornografisinin üretildiğine dikkat çekti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu artan kadın cinayetlerine ve medyada kadın cinayeti haberlerinde kullanılan yazım dilindeki sorunlara
dikkat çeken bir açıklama yaptı. Son olarak Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Mustafa
Murat Ayhan tarafından katledilmesiyle ilgili haberlerin birçoğunda şiddet pornografisinin üretildiğine işaret edilen açıklamada şu görüşler yer aldı:
“İstanbul Sözleşmesi’nin (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) Cumhurbaşkanlığı kararı ile 20
Mart 2021 tarihinde geri çekilmesinin ardından neredeyse her gün bir kadının cinayete
kurban gittiği Türkiye’de, vahşetin boyutu ve şekli de değişiyor. Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu’nun verdiği bilgiye göre, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından
son 4 ayda yaklaşık 120 kadın katledildi. TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak her
fırsatta İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak, insan hakları ve
kadın haklarının etkin şekilde korunması açısından sözleşmeden çekilme kararına itiraz
ettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Sudan bahanelerle hemen her gün bir kadın cinayetinin işlendiği ülkemizde, medyadaki bazı yayınlarda yer alan sorunlu ifadeleri de üzüntüyle karşılıyoruz.
Bunun en olumsuz örneklerini son olarak Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde
gördük. Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilmesiyle
ilgili haberlerin birçoğunda şiddet pornografisinin üretildiğine tanıklık ettik. Medyanın,
cinayet işleyen erkeği türlü mazeret ve gerekçelerle koruyan dili ve haberlerde katilin
cinayet işleme konusundaki iştahını ve potansiyel katillere yol gösterecek- özendirecek
biçimde aktarılması sorunlu bir yaklaşımdır.
Haberin detayları verilirken cinayet sırasında kullanılan testere, bıçak gibi aletlerle
vahşetin nasıl işlendiğine dair ayrıntıların ön plana çıkarılması, failin mazerete dayalı
söylem ve iddiaları, şiddetin pornografisini üretiyor. Haberde bu tip ayrıntılardan kaçınılmalı, potansiyel katillere yol göstermemek adına kadın cinayeti haberlerinde şiddetin
pornografisinden vazgeçilmelidir.
Gazetecilerin kadın cinayetlerine dair haberleri hazırlarken cinsiyet eşitlikçi bir dil
kullanmaları zorunludur. Ayrıca meslektaşlarımızı, söz konusu haberlerle ilgili fikri takip
yapılırken, caydırıcı ceza uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olmaya, kadın-erkek
demeden tüm basın çalışanlarını kadına yönelik şiddetin önlenmesi için görevini yap211
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maya davet ediyoruz.

KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET SUÇLARININ TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ
Kamuoyunda farkındalığı artıracak haberler hazırlayarak şiddetin yaygınlaşmasının
önüne geçmek ve her fırsatta şiddetin suç olduğunu hatırlatmak önceliğimiz olmalıdır.
Unutmamalıyız ki bir kadın ya da çocuğun yaşamı, basın mensubu olarak şiddetin
hangi tarafında durduğumuza bağlı olabilir.
Bu kapsamda, risk altındaki kadınların, çocukların can güvenliğini önceleyen, ekonomik ve psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz, tecavüz dahil cinsel
şiddet, çocuk yaşta zorla evlendirme, eziyet gibi suçlara ilişkin caydırıcı cezaların uygulanıp uygulanmadığının takipçisi olmak zorundayız.

HABER YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Bu nedenle TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı “Toplumsal Cinsiyet
Eşitlikçi Haber Kılavuzu”nda yer alan kadın cinayeti haberlerinde dikkat edilecek noktaları bir kez daha meslektaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
1. Melodramdan, sansasyon ve pornografiden kaçınılmalı. Cinayetin ayrıntılarını
pornografik olarak resmederek şiddetin pornografisi üretilmemeli.
2. Öldürülen kadının değil, katilin fotoğrafları kullanılmalı.
3. Haber fail ifadesine dayanarak yazılmamalı, ölen kadının katilin/failin iddialarını
yanıtlayacak ve çürütecek durumda olmadığı unutulmamalı.
4. Haberi yapan kişi psikolog, yargıç, falcı veya öykü yazarı değil, gazeteci olduğunu
unutmamalı.
5. Cinayetin sorumlusu olarak cinnet, kıskançlık, öfke, namus, iflas, psikolojik sorun
vb. gibi cinayeti haklı gibi gösterecek, cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ifadeler kesinlikle
kullanılmamalı.
6. Katil için üretilen bahanelerin kadın cinayetlerinde meşrulaştırmanın yanı sıra
haksız tahrik indirimi talebiyle mahkemede delil gösterilebildiği unutulmamalı.
7. Kadınların -varsa- cinayet öncesi koruma talepleri, maktulün -varsa- karakol şikayetleri, hakkında verilmiş savcılık kararı, geçmişte şiddete maruz kalıp kalmadığı, gelenekler, destek olmayan aile vb. gibi etkenler mutlaka haberde yer almalı.
8. Fikri takip yapılmalı. Cinayet haberinin ardından failin yakalanma, yargılanma
süreçleri de takip edilerek haberleştirilmeli.”
TGC Kadın ve Medya Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’na ulaşmak için:
https://www.tgc.org.tr/bildirgeler/cinsiyet-esitlikci-haber-kilavuzu.html
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25 Kasım 2021

TGC: “Şiddet haberlerini değil, şiddeti engellemeliyiz”
TGC “Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar” Toplantısı 24 Kasım’da
Basın Müzesi’nde yapıldı. Toplantıda İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesinin
ardından toplumun her kesiminde şiddetin sistematik hale geldiğine dikkat çekildi. Kadına, aile içi şiddete yönelik haberlerin ise yayın yasaklarıyla kamuoyuna duyurulmasının engellenmesinin doğru olmadığına vurgu yapıldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir toplantı düzenledi. Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberleri ve Sorunlar Toplantısı 24 Kasım 2021 Çarşamba
günü saat 14.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapıldı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen toplantının sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. BM Genel
Kurulu’nun 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiğine dikkat çeken Genel Sekreter Sibel Güneş Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun medyadaki dilin, cinsiyet eşitlikçi bir dile dönüşmesi için
toplantılar düzenlediğini söyledi.

TURGAY OLCAYTO: KADIN VE ÇOCUKLAR ŞİDDETİN SOLUĞUNU ÜZERLERİNDE
HİSSEDİYORLAR
Toplantı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başladı. TGC Başkanı Olcayto’nun konuşmasında şu görüşler yer aldı:
“Nefret dilini kullanan, kendisinden olmayanlara öfke kusan bir iktidarın halkın üzerine çöktüğü bir dönemi yaşıyoruz. İnsan değerinin ayaklar altına alındığı bu dönemde
en çok kadınlar ve çocuklar şiddetin soluğunu üzerlerinde hissediyorlar. Nefret dili şiddeti yaygınlaştırıyor. İktidarın korku iklimi yaratan söylemleri, baskı altına aldığı medyayla haberleri okurun gözünden kaçırması, sansür, oto sansür yaşadığımız dönemin
önemli sorunları. İstanbul Sözleşmesi’nin reddedilmesinin ardından kadın cinayetleri
hızla artmakta. Sözleşmenin reddedilmesi Türkiye için çok olumsuz bir adım. Kadın cinayetlerinin çoğundan ülkenin haberi olmuyor. Cinsiyet ayrımcılığı yurdun hemen her
köşesinde daha da görünür olmakta. Varsıl kesimle yoksul kesim arasındaki makas gittikçe açılıyor. Böyle bir ortamda kadının içinde bulunduğu şiddetten uzaklaşıp, iş bulup
kendine yeni bir hayat kurma şansı kayboluyor. Bütün bu karamsar tabloya karşın ülkemizdeki aydın potansiyelinin, kadınların ve gençlerin toplumu değiştirme şansını yakalayacaklarına inanıyorum.”

AYŞEGÜL AYDOĞAN ATAKAN: CİNSİYET EŞİTLİKÇİ DİLİ KULLANMAK GAZETECİLERİN
GÖREVİ
TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan toplantıda Ko213
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misyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
“Kadın Gazeteciler Komisyonu kadın gazetecilerin yaşadığı sorunları ortaya koymak
ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Komisyonun geniş katılımlı toplantılardan sonra hazırladığı Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu, medya kuruluşları ve STK’larla paylaşıldı. Kılavuzda;
cinsiyetçi dil, kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı, tecavüz ve magazin haberleri yaparken
nelere dikkat edilmesi gerektiği örneklerle anlatılıyor. Komisyon yaptığı toplantı ve açıklamalarla, cinsiyet eşitlikçi dilin kullanımının gazetecilerin görevi olduğunu belirterek,
özellikle kadına yönelik şiddet haberlerinde şiddetin pornografisinin üretilmemesine
yönelik mesajlarını sürekli olarak yinelemektedir. “
Moderatörlüğünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu’nun üstlendiği toplantıda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Başkanı Canan Güllü, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura konuşma yaptı.

GÖKSEL GÖKSU: TOPLUMUN HER KESİMİNDE ŞİDDET SİSTEMATİK HALE GELMEYE
BAŞLADI
Toplantının moderatörlüğünü yapan TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Gazeteciler
Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu “20 Mart 2021 tarihinde Türkiye’nin İstanbul
Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekildiğini” hatırlatarak şunları söyledi:
“Çekilmenin ardından İstanbul Sözleşmesinin üzerine inşa edildiği dört temel ilke
konusunda Türkiye’de yeni bir dönüm noktasına girildi. Bu dört temel ilke şöyleydi:
• Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
• Şiddet mağdurlarının korunması
• Suçluların kovuşturulması, cezalandırılması
• Kadına şiddetle mücadelede bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi için ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele edilmesi
Bu sürecin ardından kadına yönelik şiddetin aileden başlayarak toplumun her kesiminde giderek sistematik bir hal aldığına endişeyle tanık olmaya başladık.
Şiddet hep vardı ama önüne geçilmesi için atılan adımlar umut vericiydi ve yaptırımları da beraberinde getiriyordu. Bugün biz habercilerin önüne günde beş - altı kadının
öldürüldüğü haberi geliyor. Ölümün eşiğinden dönenler, çocuklara yönelen cinsel istismardaki artış, sokaklarda her an karşımızda beliren vakalar o endişenin haklılığının en
büyük göstergesi. Çoğu kez biz haberciler de yaptığımız haberlerle, kadına ikincil bir şiddet uyguluyor ve şiddet sarmalının bir dişlisi gibi hareket edebiliyoruz. Bu noktada her
birimize düşen görevler olmakla birlikte, en büyük görev meslek örgütlerine düşüyor.
‘Çözüm nerede?’ sorusunun cevabı hemen hepimiz için malum ve biliyoruz ki 8 Mart’ları
ve 25 Kasım şiddete karşı mücadele günüyle sınırlayamayacağız bir sürecin içindeyiz.
Velev ki biz çizginin doğru tarafında duruyor olalım, Bu kez de son dönemde sıkça kar214
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şılaştığımız üzere yayın yasaklarıyla karşılaşıyoruz. Oysa yapılması gereken şiddetin haberleştirilmesini engellemek değil şiddeti engellemek olmalı.”

CANAN GÜLLÜ: KADINLAR EN ÇOK YAKINLARINDAKİ ERKEKLERİN ŞİDDETİNE
UĞRUYORLAR
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, konuşmasına Ekim 2021
içinde Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen 467 çağrıyla ilgili bilgi vererek başladı:
“ Acil yardım hattına gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar şiddetin en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde kadınların hayatlarını paylaştıkları eşleri ve/veya diğer aile
bireylerinden geldiğini göstermektedir.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yönetilen Aile İçi Şiddet
Acil yardım Hattı’na 1-31 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 467 çağrı gelmiştir. Bu
çağrılar sonucu 142 vaka dosyası açılmıştır. 80 kişi ev içi şiddetle ilgili başvuru yaparken,
61 arama eş şiddeti ihbarıdır. 99 aramaya hukuki bilgilendirme yapılmış, 41 arama ise
karakola yönlendirilmiştir. 14 arama sığınak talebi için olmuştur. Gelen çağrıların 8 tanesi acil müdahale gerektiren vakalar üzerine olmuştur. Hatta gelen çağrıların önemli
çoğunluğu İstanbul’dandır. 67 çağrı İstanbul’dan gelirken, 27 çağrı Ankara’dan, 15 çağrı
Gaziantep’ten, 12 çağrı İzmir’den, 11 çağrı da Aydın’dan gelmiştir. Ekim ayı içerisinde
bu iller dışında 31 ilden daha çağrılar gelmiştir. Acil yardım hattına gelen çağrıların şehir
ve ilçeler arasındaki dağılımı göstermektedir ki, şehirlerin gelişmişlik seviyeleri, sosyoekonomik durumları fark etmeksizin farklı şehir ve ilçelerden şiddet ihbar çağrıları gelmektedir.
15 Ekim 2007’den günümüze aile içi şiddet hattına toplam 80.706 arama gelmiştir.
Bu aramalar içerisinde Türkiye’nin tüm illerinden gelen ihbarlarla birlikte çok sayıda ülkeden ev içi şiddet ihbarları yer almaktadır. Ekim ayı içerisinde Acil Yardım Hattı’nı Almanya’dan dört çağrı gelmiştir. Ekim ayı içerisinde Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na
gelen ihbarlarda belirtilen ev içi şiddet mağdurların yaşları 1 ile 66 arasında değişmektedir. Aramalar göstermektedir ki, ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (%91,9). Kadınlardan sonra ev içi şiddetin mağduru çocuklardır (kız çocuk %4,1
ve çocuklar %2,4). Ev içi şiddet mağduru olarak belirtilen erkeklerin oranı ise %1,6’dır.
İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu fiziksel ve psikolojik şiddet vakalarından oluşmaktadır (psikolojik şiddet %41,72 ve fiziksel şiddet %31,90). Bu şiddet türlerinin dışında, ihbar edilen şiddetin %15,95’i sosyal şiddet, %5,52’si cinsel şiddet ve
%4,91’i ekonomik şiddettir.
Eşler % 60,4 oranla saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Eşleri,
%21,6 oranla diğer aile üyeleri takip etmektedir. Bu duruma ek olarak, bu ihbarlar göstermektedir ki, kadınlar eşleri ve ev içerisindeki birinci derece akrabaları dışındaki şahıslar
tarafından da şiddete uğramaktadır. Arada bir evlilik bağı olmadan da kadınlar duygusal
ilişki içerisinde oldukları ya da duygusal ilişkilerini bitirmek istedikleri erkeklerin şiddetine maruz kalmaktadırlar. Çağrılarda kadınlar eski eşlerinden, eski veya mevcut erkek
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arkadaşlarından gördükleri şiddeti ihbar etmişlerdir. Bunların dışında komşu, eşin ailesi,
diğer akrabalar da acil yardım hattına gelen şiddet ihbarlarında saldırganlar arasında
belirtilmiştir.”

NAZAN MOROĞLU: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ.
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı İKKB Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu ise “Medyada, giderek daha özenli olmaya çalışılsa da bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik
şiddet haberlerinin verilişinde sorunların devam ettiğini vurguladı. Nazan Moroğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Medyanın kadına yönelik şiddet içeren haberde görselinin seçiminde ve içeriğinin
hazırlanmasında kadının onuruna, kimliğine özen göstermesi çok önemli. Şiddet haberlerinin verilişinde Basın meslek ilkelerine özenle uyulmalı şiddet, zorbalık ve ayrımcılığı
özendirici, insani değerleri incitici yayın yapılmamalıdır. Kadın ve Medya konusunda
uluslararası alanda farkındalık oluşturan gelişmeler, özellikle 1995 yılında Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planında ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, şiddete yer verilen haberlerde
küçültücü ve cinsiyetçi görseller verilmesinin kadınları ve onların topluma katılmalarını
olum¬suz yönde etkilemekte olduğu vurgulanmıştır. Medyada haberlerin sunulma şeklinin kadınların ilerlemesine çok büyük katkıda bu¬lunma potansiyeli vardır.
Medyanın bağımsızlığına özel özen gösterilmeli, haberin verilişinde ifade özgürlüğü
esas alınmalı, ancak özellikle kadına yönelik şiddet konusundaki haberlerde toplumsal
cinsiyet eşitliğine duyarlı yayın yapılması ön planda tutulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde medyanın rolüne ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, mağdurun korunmasında başta devlete
ve medya dahil tüm kurum kuruluşlara yükümlülük veren İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz.”

BELMA AKÇURA: HALA CİNAYETLER PORNOGRAFİK BİR DİLLE ANLATILIYOR
Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura konuşmasında kadına yönelik şiddet
ve cinayetlerin bir erkeğin tek başına işlediği cinayetler olarak algılanmaması gerektiğini,
çok ayaklı, çok örgütlü ve oldukça çetrefilli bir konu olduğunu vurguladı. Akçura şöyle
konuştu:
“İlk ayağında düşüncelerimize, inançlarımıza yaşam biçimimize nüfus eden devlet
ideolojisi yer alır. Dolayısıyla kadına yönelik her şiddet ve cinayet, siyasi bir iktidarın kadını değersizleştiren, yok sayan zihniyetinin vücut bulmuş halidir. İkinci ayağında bu cinayetleri olağanlaştıran, normalleştiren devletin kurumları yer alır. Diyanetle algı yaratır,
yargısıyla gerekçe üretir. Üçüncü ayağında ise medya ve sosyal medya var. Onlar da
mevcut iktidarların bu algı ve gerekçeleri üreten günlük politikaları üzerinden şekillenir.
30 yıllık meslek hayatımda medyanın kadın cinayetlerini haber yaparken dilini hiç
değiştirmediğini söylemek elbette haksızlık olur. Artık ‘namus cinayeti’ diye başlık atan
ya da cinayet gerekçeleri başlığa ‘beni aldatıyordu’ gibi failin ağzından taşınmıyor. Ama
daha kötü bir şey yapıyor “yine bir kadın öldürüldü’ diyerek olayı daha da olağan, sıradan
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hale getiriyor. Çok sevdiği için öldüren erkeği, ona iyi hal indirimi yapan yargı kararlarını
sorgulamıyor, hala cinayetleri pornografik bir dille anlatıyor, cinayetin nasıl işlendiğine
dair ayrıntı veriyor, kadın mağduriyeti üzerinden haber yaparken kadını hala haberin öznesi yapıyor. Bu yüzden öldürülen kadınların isimlerini biliyoruz. Yüzlerini unutmuyoruz.
Peki, öldüren erkekler? İşte sorun belki de burada. Onlar hiç yoklar. Oysa mevcut sistemin yarattığı öldüren erkek profili o kadar karanlık ki. Asıl meselemiz bu karanlığı yaratan
zihniyetle mücadele etmek değilse ne? Çünkü mevcut sistemin yarattığı ikinci mağdur
da çok benimsemesek de erkekler. Medyanın cani koca, psikopat sevgili diye tanımladığı
erkekler. Zaten yaratılmak istenen algı da bu. Bizim gibi toplumsal kimliğini oluşturamamış ülkelerde sonu cinayetle biten, hayli çarpık kadın erkek ilişkilerinden, parçalanmış
ailelerden bir aşk hikayesi çıkartamazsınız. Yani tek bir kurban yok. Kadını, çocuğu, erkeği
kendi ideolojisiyle besleyen ve yok eden devasa bir çark var. Ve biz bu zihniyeti tam da
bu nedenlerle teşhir edebilmeliyiz.”

KADIN CİNAYETİ HABERLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Toplantının sonunda TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun hazırladığı “Toplumsal
Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu”nda yer alan kadın cinayeti haberlerinde dikkat edilecek
noktalar bir kez daha hatırlatıldı:
1. Melodramdan, sansasyon ve pornografiden kaçınılmalı. Cinayetin ayrıntılarını
pornografik olarak resmederek şiddetin pornografisi üretilmemeli.
2. Öldürülen kadının değil, katilin fotoğrafları kullanılmalı.
3. Haber fail ifadesine dayanarak yazılmamalı, ölen kadının katilin/failin iddialarını
yanıtlayacak ve çürütecek durumda olmadığı unutulmamalı.
4. Haberi yapan kişi psikolog, yargıç, falcı veya öykü yazarı değil, haberci olduğunu
unutmamalı.
5. Cinayetin sorumlusu olarak cinnet, kıskançlık, öfke, namus, iflas, psikolojik sorun
vb. gibi cinayeti haklı gibi gösterecek, cinayeti meşrulaştırmaya çalışan ifadeler kesinlikle
kullanılmamalı.
6. Bu bahanelerin kadın cinayetlerinde meşrulaştırmanın yanı sıra haksız tahrik indirimi talebiyle mahkemede delil gösterilebildiği unutulmamalı.
7. Kadınların -varsa- cinayet öncesi koruma talepleri, maktulün -varsa- karakol şikayetleri, hakkında verilmiş savcılık kararı, geçmişte şiddete maruz kalıp kalmadığı, gelenekler, destek olmayan aile vb. gibi etkenler mutlaka haberde yer almalı.
8. Fikri takip yapılmalı. Cinayet haberinin ardından failin yakalanma, yargılanma
süreçleri de takip edilerek haberleştirilmeli.

TGC KADIN KOMİSYONU BUGÜNE KADAR NELER YAPTI?
TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu’nun koordinatörlüğünü üstlendiği Kadın
Gazeteciler Komisyonu’nda Ayşegül Aydoğan (Başkan), Mesude Erşan, Nuray Özger,
Esin Yolçınar, Şehriban Oğhan, Ayten Serin İnsel, Ümran Avcı görev yapıyor.
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Turgay Olcayto’nun başkanlığını yaptığı TGC Yönetim Kurulu’nun kararıyla 20132016 döneminde oluşturulan Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı
sorunları ortaya koymak ve medyada kullanılan eril dilin değişimine katkıda bulunmak
için kuruldu. Komisyon ilk olarak Kadın ve Medya /Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber
Kılavuzu'nu hazırladı. Hazırlanan kılavuz 2 bin adet bastırılarak medya kuruluşlarına ve
TGC üyelerine ulaştırıldı. Kadın Gazeteciler Komisyonu, Dünya Kadınlar Günü’nde her
yıl TGC üyeleriyle toplantılar yaptı, Kadınlar Günü yürüyüşlerine katıldı. Medya kuruluşlarında ve İletişim Fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik medyada cinsiyet eşitlikçi dil eğitimleri verdi. Kadın ve Medya-Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’na
www.tgc.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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4 Mart 2022

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Zoom’da toplantı düzenledi.
Medeni Kanunun Getirdiği Kazanımlar,
Boşanma ve Nafaka
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu 3 Mart 2022 Perşembe
günü saat 20.00’de zoom üzerinden “Medeni
Kanunun Getirdiği Kazanımlar, Boşanma ve
Nafaka” konulu bir toplantı düzenledi.
Moderatörlüğünü TGC Yönetim Kurulu
Üyesi, Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu’nun üstlendiği toplantıya konuşmacı olarak Eşitlik için Kadın
Platformu (EŞİK) Gönüllüsü Hülya Gülbahar katıldı.
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KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMALARI

26 Ekim 2019

TGC 3. Babıali Turunu düzenledi
Tur kapsamında Sirkeci’den TGC Basın Müzesi’ne kadar olan rotada basın tarihinde iz
bırakmış 100 gazete ve yayınevi hakkında iletişim fakültesi öğrencilerine bilgi verildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilik tarihi açısından büyük önem taşıyan Babıali’de görev yapan gazetecileri, gazeteleri ve yaşanan olayları unutturmamak amacıyla
Babıali Turları düzenliyor. Son olarak 26 Ekim 2019 Cumartesi günü Türk basın tarihinin
en önemli gazete ve yayın kuruluşlarına ev sahipliği yapan Babıali Yokuşu’nda genç gazeteci adayları için bir tur yapıldı. Tur kapsamında Sirkeci’den, Babıali Yokuşu’ndan
TGC’ye ve Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’ne kadar basının geçmişinin izlerini taşıyan
100’e yakın tarihi binayla ilgili öğrencilere bilgi verildi.
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TGC Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen 3. Babıali Turuna gazeteci, ve
yayıncı Fahri Aral rehberlik yaptı. Tura TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir, İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, TGC kıdemli üyeleri Hulusi Yavaşlar da katıldı. Aydın Üniversitesi
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Olcay Uçak ve öğrencilerinin katıldığı
tur Sirkeci Garı’nın önünden başladı.
1887-1889 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit döneminde Alman mimar August
Jasmund tarafından yapılan Sirkeci Garı’nın gezisinden Halil Lütfü Dördüncü İş Hanı’ndaki Tan Matbaası Sergisi ziyaret edildi.
Babıali Caddesi’nde, Narlıbahçe ve Cemal Nadir Sokak’ta bulunan tarihi basın merkezlerinin binalarının tanıtıldı.
Ankara Caddesi ve Çatalçeşme Sokak’ta bulunan gazete binalarıyla, yayınevleriyle
ilgili öğrencilere bilgi verildi. Turun Rehberi kıdemli gazeteci, yayıncı Fahri Aral Babıali
Turlarıyla ilgili olarak öğrencileri bilgilendirdi. Aral şöyle konuştu:
“TGC Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen turların ilki; 8 Nisan 2017 ikincisi ise 6 Ocak 2018, üçüncüsü ise 26 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Babıali kelimesi, Osmanlı döneminde hem devlet yönetimi hem de genel olarak matbuatla eş anlamda
kullanıldı. Cumhuriyet döneminde ise devlet ve hükümet yönetimine karşılık olarak tüm
dünyada olduğu gibi başkent kavramı yani Ankara yerleşti. Babıali ise 20. yüzyılın sonlarına kadar basının fiziki olarak merkezi kaldı. Son yıllarda gazetelerin İkitelli’ye taşınmasına ve ayrı bir medya kavramı oluşmasına rağmen, 200 yıllık basın tarihinin bu
anlamlı kelimesi hâlâ günlük hayatta, konuşurken, tartışırken, yazarken büyüsünü koruyor. Biz de öğrencileri mesleğin geçmişini anlatarak daha donanımlı olmalarına katkı
sağlamayı hedefliyoruz.”

TGC BİNASI ÖNÜNDE ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
1946 yılında ve kamu yararına bir dernek olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin binasının önünde anı fotoğrafı çekimi yapıldı. Turun son durağı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi oldu.

TGC GENEL SAYMANI AHMET ÖZDEMİR BASIN MÜZESI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir ve Fahri Aral öğrencilere Basın Müzesi’ni gezdirip bilgi verdi. Genel Sayman Ahmet Özdemir Müze’de yaptığı konuşmada şu bilgilere
yer verdi:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ülkenin tek partili yönetimden çok partili demokratik
bir rejime geçme sancılarının yaşandığı 10 Haziran 1946’da kuruldu. Kuruluşundan günümüze amacı, gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik
iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini,
ahlak ilkelerini korumak oldu. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin herkes tarafından benimsenmesini, geliştirilmesini, korunmasını, toplumda yaygınlaşmasını
sağlamaya çalışıyor.
Herkesin bilgi edinme, halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, ile221
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tişim, düşünce açıklama, eleştiri ve yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunuyor.
Gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmeyi, ilerletmesini,
korunmasını ve yücelmesini ilke edinen bir meslek örgütü.

TGC BASIN MÜZESI BASIN TARİHİNİ YAŞATIYOR
İçinde bulunduğumuz Türk basının yaşayan hafızası Basın Müzesi 1885 yılında zamanın Milli Eğitim Bakanı Saffet Paşa tarafından Neo-klasik tarzda yaptırılmış. Maarif
ve Darülfünun hizmetinde, II. Abdülhamit döneminde de sansür binası olarak kullanılmıştı. 1908 yılından sonra İstanbul Belediyesi’nin çeşitli birimleri burada hizmet verdi.
1983 yılında harabe haline gelmiş bulunulan yapı onararak müze yapması amacıyla
TGC’ya tahsis edildi.
Dört yıl süren restore çalışmalarının sonunda 9 Mayıs 1988 tarihinde hizmete açıldı.
Müzede basının en önemli 73 isminin yer aldığı bir galeri bulunuyor. Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde her siyasi görüşten 66 gazetecinin ismi ve fotoğrafları var.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, İstanbul`un önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri oldu. Müzecilik açısından taşıdığı bu üstünlüğünün yanı sıra, kültür ve
sanat etkinlikleri yönünden de devletçe dahi gerçekleştirilmeyen işlevleri yerine getiriyor. Konferans ve panel gibi toplantılarla, çeşitli sanat çalışmaları ve değişik seminerler
düzenlemesi Basın Müzesi`nin faaliyetlerinden yalnızca birkaçı. Eski gazete koleksiyonlarının bulunduğu Basın Müzesi`nin salonlarında basın teknolojisinin başlangıçtan bu
yana geçirdiği evrimi izlemeniz mümkün. Taşbaskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif
tipo entertip, prova tezgahları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar arasında
nostaljik bir gezi yapabilirsiniz, koleksiyonlarından, basın ihtisas kütüphanesinden yararlanabilirsiniz.”
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8 Kasım 2019

Nesrin Kazankaya: Sanat da gazetecilik gibi baskıya
boyun eğemez
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu'nun 8 Kasım 2019'da Basın Müzesi'nde yaptığı söyleşinin konuğu tiyatro yönetmeni-oyuncu Nesrin Kazankaya oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Kültür Sanat
Komisyonu’nun hazırladığı Bir Tiyatrocu Bir Eser Söyleşisi 8 Kasım 2019 Cuma günü saat
14.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapıldı.
Moderatörlüğünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi, Cumhuriyet Gazetesi editörü
Öznur Oğraş Çolak’ın yaptığı söyleşinin konuğu Tiyatro Pera’nın kurucusu yazar, yönetmen, çevirmen ve oyuncu Nesrin Kazankaya oldu.
Toplantının açılışında konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto söyleşi programıyla yazarları, çizerleri, sanatın yüz akı sanatçıları, TGC üyeleriyle buluşturmayı hedeflediklerini
söyledi ve ekledi:
“Nesrin Kazankaya çok iyi bir tiyatro oyuncusu, tiyatroya büyük katkı veren iyi bir
yönetmen, aydın bir kimliği var. İktidarlar eleştiriden hoşlanmıyor. Nesrin Kazankaya da
iktidarların hoşlanmadığı isimlerden biri. Buna rağmen o hep ayakta. Duruşunu hiç değiştirmedi. İlk söyleşiye katılması bizi çok mutlu etti. “
Söyleşide Öznur Oğraş Çolak, Nesrin Kazankaya ile “Tiyatro Pera’nın kuruluşunu,
bugüne kadar sahnelenen oyunları, tiyatro dünyasına kazandırdığı yapıtları ve bugünün
bağımsız tiyatrolarını” konuştu.

“GAZETELERDE KÜLTÜR-SANAT SAYFALARI YETERSİZ”
Toplantıyı açarken Türkiye’de kültür sanat haberciliği konusunda sıkıntı yaşandığını
belirten Öznur Oğraş Çolak, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ve Sözcü gazeteleri dışında
kültür sanatın medyada yeterince yer almadığına dikkat çekti. Kültür sanat haberciliğinin
kolay bir uzmanlık alanı zannedildiğini belirten Çolak, “Tüm oyunların izlenmesi, sergi-
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lerin takip edilmesi, yayınların okunması gerekiyor. Bu nedenle stajyer arkadaşlar zorluğunu görünce, siyaset ya da spor alanına gitmeyi tercih edebiliyor” diye konuştu.
Tiyatro Pera’nın kurucusu yönetmen-oyuncu-oyun yazarı, çevirmen Nesrin Kazankaya, konuşmasının başında “şikayet etmeden söyleyeceğiniz sözünüz varsa ayakta durabilmek önemli, ben şanslıyım, ardıllarım var” diye konuştu.
TGC Basın Müzesi’ndeki Atatürk’ün fotoğrafının altındaki yazının önemine işaret
eden Nesrin Kazankaya, “Baskılara dayatmalara karşı sanat özgürlük ister. Basın Müzesi’nde Atatürk’ün bu sözünü ilk kez gördüm. Atatürk 1923 yılında ‘Basın hiçbir zaman
zorbalık ve baskıya tabi tutulamaz’ diyor. Bu sözün başına sanat da konulabilir. Sanat
da gazetecilik gibi baskıya ve zorbalığa boyun eğemez. Baskıya ve zorbalığa ancak bir
oyun boyun eğersiniz. Sonra da uzlaşma çamurunda boğulur yok olur, pek çok gazete
ve gazeteci gibi kaybolur gidersiniz.”

“BELEDİYELER TİYATROLARI TANITMALI”
İstanbul’da her gece 300 tiyatronun oyun sahnelediğine vurgu yapılan toplantıda
Nesrin Kazankaya belediyelerin tanıtım konusunda sağlayabileceği katkılara dikkat çekti.
“Baskılar arttıkça tiyatrolara olan ilgi de artıyor. Ancak tanıtım konusunda sıkıntılar
var. İlçe belediyelerinin kültür dairelerinin yöneticilerinin semtlerindeki tüm kültür sanat
etkinliklerini takip edip vatandaşlar için görünür kılma sorumluluğu var. Semtlerde, tiyatro afişlerinin yer aldığı, oyunların duyurulduğu, düşük maliyetle yapılabilen tiyatro
kuleleri olmalı. Başta Şişli Belediyesi olmak üzere tüm belediyelere öneriyorum. Ben belediyeler tiyatrolara para versin demiyorum. Kalıcı her tiyatroya katkı sağlayacak kurumsallaşmış bir tanıtım desteği öneriyorum.”

“TİYATRODA DA İDEAL DİYE BİR ŞEY VAR”
Ödenekli tiyatro ve özel tiyatroların çalışma ortamlarına da değinen Nesrin Kazankaya, şöyle devam etti:
“Anadolunun her iline tiyatronun götürülmesi, çocuk tiyatrosunun yaygınlaştırılması
için ödenekli tiyatrolar çok önemli. Devlet tiyatrosu çok önemli. İçi boşaltılan, erezyona
uğraması için çaba gösterilen bir kurum. Kapanmaması, revizyonla düzeltilmesi gerekiyor. Devlet tiyatrosunda olmak kimliğimizin sınandığı bir alan. Sadece devlete sırtını
dayayarak var olmak isteyenlere ‘çıkın dışarı var mısınız?’ bakın diyorum. Sizi izleyecek
seyirciniz var mı? Özel bir tiyatroyu ben söyleceğim sözü istediğim gibi söylemek için
kurdum. Öğrenci yetiştiriyorum, insana yatırım yapıyorum. İdeal diye bir şey var. Öğrencilerim de buna inanıyor.”
Toplantıya TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sayman Ahmet Özdemir, Kültür
Sanat Komisyonu üyeleri, Aybeniz Ece Uçan, Esin Yolçınar, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay, yardımcısı Nedim Kavuk, kıdemli üyeler
Hulusi Yavaşlar, Seraciddin Zıddıoğlu, Namık Kemal Aydın, Necati Mumay, Vecide Şener,
Şükrü Disanlı, Kamil Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda gazeteci, sanatsever ve öğrenciler katıldı.
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29 Kasım 2019

TGC Kültür Sanat Söyleşileri / Gündem: Radyo Tiyatroları
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu'nun 29 Kasım 2019'da Basın Müzesi'nde yaptığı Radyo Tiyatroları Devam ediyor söyleşisinin konukları tiyatro oyuncusu
Zihni Göktay ve efektör Korkmaz Çakar oldu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Kültür Sanat
Komisyonu’nun hazırladığı söyleşi programının ikincisi “Radyonun Altın Çağı: Radyo Tiyatrosu” başlığıyla 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapıldı.
Moderatörlüğünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi, TRT İstanbul Radyosu Prodüktörü Aybeniz Ece Uçan’ın yaptığı söyleşinin konukları, birçok Arkası Yarın ve Radyo
Tiyatrosu’nda rol alan tiyatro sanatçısı Zihni Göktay ile İstanbul Radyosu Tiyatro Eğlence
Yayınları’nın unutulmaz efektörü Korkmaz Çakar oldu.
Toplantının açılışında konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto söyleşi programıyla yazarları, çizerleri, sanatın yüz akı sanatçıları, TGC üyeleriyle buluşturmayı hedeflediklerini
söyledi.
Toplantıya TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sayman Ahmet Özdemir, Balotaj
Kurulu Üyesi Serkan Ocak, Kültür Sanat Komisyonu üyeleri, Gamze Özdemir, Esin Yolçınar Kıdemli üyeler Hilal Ertan, Ahmet Çakır, Necati Mumay, Vecide Şener, Faik Uyanık,
Şükrü Disanlı, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay,
yardımcısı Nedim Kavuk olmak üzere çok sayıda gazeteci, sanatsever ve öğrenciler katıldı.
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17 Ocak 2020

TGC Kültür Sanat Söyleşileri edebiyat ile sürüyor
İnci Aral: Edebiyat düşündürmeli
TGC’nin Basın Müzesi’nde düzenlediği “Edebiyat ve Günümüz” başlıklı söyleşiye katılan
İnci Aral, küreselleşmenin bireyselleşmeyi değil, bencilliği getirdiğini, bunun da edebiyatı vasatlaştırdığına dikkat çekti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Kültür Sanat
Komisyonu’nun hazırladığı söyleşi programının üçüncüsü “Edebiyat ve Günümüz” başlığıyla 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapıldı.
Kolaylaştırıcılığını TGC Kültür Sanat Komisyonu sekreteri Gamze Akdemir’in üstlendiği söyleşinin konuğu usta edebiyatçı İnci Aral oldu. Gamze Akdemir, İnci Aral ile yaptığı söyleşide günümüzün değişen yazın anlayışını, okur profili beklentileri, dönemimizin
revaçtaki türleri konularını ele aldı.
Toplantıyı açarken edebiyatın çağını yansıttığına dikkat çeken Gamze Akdemir, İnci
Aral’dan dünkü edebiyattan neyi anladığımızı bugünkü edebiyattan neyi gözlemlediğimizi kıyaslamasını istedi. İnci Aral edebiyatın insan hallerini, hayatı anlattığını vurgulayarak, “Hayat değişince edebiyat da değişiyor. Bu değişim olumlu olması beklenir.
Gelişim çizgisinde olması beklenir. Hayat gelişme yerine geriye doğru bir dönüşüme uğruyorsa edebiyat da buradan ister istemez payını alacaktır. Böyle oldu diye düşünüyorum” diye konuştu.

“FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN NE OLDUĞUNU DA 30 YIL SONRA ANLAYACAĞIZ”
80’li yıllarda yazmaya başlayan İnci Aral, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlk öyküm 1977 yılında yayınlandı. Yazmakla geçen bir ömür. Siyasi, ekonomik, toplumsal bir sürü değişim gördük. Ne yazık ki bunların büyük bir çoğunluğu olumsuz de226
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ğişimler oldu. Birkaç yıl öncesine kadar ‘edebiyat 12 Eylül Dönemi’ni anlatabildi mi’ diye
konuşuyorduk. Olumsuz değişimin en önemli nedenidir 12 Eylül. Üzerinden 30 yıl geçmeden bir olaylı anlatmak mümkün değil. Siyaset de gizli kapaklı gidiyor. FETÖ darbe
girişimde de aynı durum söz konusu. 30 yıl sonra anlayacağız ne olduğunu.30 yıl önce
yaşadığımızı yeni yeni anlıyoruz”

“EDEBİYAT İNSANLARI DÜŞÜNDÜRMEYE YÖNLENDİRMELİ”
80’li yıllarda edebiyatın toplum yararına görüldüğünü hatırlatan İnci Aral, şunları
söyledi:
“ Eğlencelik bir sanat değildir, eğlencelik olmalıdır ama insanı düşünmeye, sorular
sormaya yönlendirmelidir aynı zamanda. Ruhsallıkla ilgili, ülkesiyle, yaşadığı hayat ile
ilgili sorular sormalıdır. Sunulan her şeye kuşkuyla bakmaya yönlendiren, düşünmeye
yönlendiren bir sanat olmalıdır. 80’lerin anlayışı buydu. Bütün büyük yazarlar toplumların aynasıdır. Charles Dickens İngiliz işçi
sınıfının sefaletini anlatmıştır. Biz böyle öğrendik .Asıl tarih resmi tarih değil, romandır,
edebiyattır. Resmi tarih toptancıdır savaşı rakamlarla anlatır. Roman ölen askerlerden birinin dramını anlatır, savaşın ruhsal, fiziksel
röntgenini çeker. Edebiyatı böyle öğrendik.
Bir sorumlulukla yazmaya çalıştık.”

KÜRESELLEŞME BİREY OLMAYI DEĞİL BENCİLLEŞMEYİ GETİRDİ
Yazarlığının başında Maraş olaylarını araştırıp yazdığını belirten İnci Aral, “Orhan Kemal’den Sevgi Soysal’a, Adalet Ağaoğlu’ndan, Oğuz Atay’a yazarlar insan ruhunu, gerçeğini, aktarmaya çalışmışlardır. Bugünkü genç yazarları suçlamıyorum. Onlar üzerinde
bir başka dünya görüşü, politik baskı uygulandı. Küreselleşme diye bir şey geldi. Bunun
yalan olduğunu savundum. Tek tipleşmeyi önerdi. Birey olalım diye önerdi. Çocuklar
birey değil, bencil oldular. Toplumsal dönüşüme de inanmıyorlar. Küresel yalan post
modernizm diye bir şey attı ortaya. İnsanın duygu dünyası da gitti” dedi.

“EDEBİYATIN EN ÖNEMLİ SORUNU VASATLIK”
İyilik kötülük dışında, edebiyatın en önemli sorunun vasatlık olduğuna işaret eden
İnci Aral, şöyle devam etti
“Küreselleşmenin etkisiyle edebiyatta vasat ölçü aşılamıyor. 30 dergi çıkıyor bugün.
Bu dergilere baktığınızda iki satırı yazan herkes bu dergilerde yazıyor. Yazdıklarını şiir
yazan kişilerin ürünleri bu dergilerde çıkıyor. Seçme, estetik endişe yok. Bunlar ticari,
dergiler maalesef.”

İNCİ ARAL ÖZGEÇMİŞİ:
1944'te Denizli'de doğdu. Manisa İlk Öğretmen Okulu'nu ve Gazi Eğitim Enstitüsü
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Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. Samsun, Manisa ve İzmir'de ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde
öğretmenlik yaptı.
Edebiyat dünyasına 1977'de dergilerde yayınlanan öyküleriyle girdi, öyküleri Varlık,
Dönemeç, Soyut Sesimiz gibi dergilerde yayımlandı. İlk öykü kitabı 1979’da yayınlanan
“Ağda Zamanı” ile Akademi Kitabevi 1980 İlk Kitap Öykü Başarı Ödülü’nü aldı. Nevzat
Üstün Öykü Ödülü'nü aldığı “Kıran Resimleri” kitabı 1989'da Fransızca'ya çevrilip yayınlamdı.
İlk romanı “Ölü Erkek Kuşlar” ile 1992 Yunus Nadi Roman Ödülü’ne değer görüldü.
Roman, öykü, anlatı, inceleme dalında yayımlanmış çok sayıda eseri bulunan İnci Aral
yapıtlarında bireylerin dünyalarını anlattığı gibi Türkiye'nin siyasi ve sosyo-ekonomik
sorunlarına da değindi.
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21 Şubat 2020

TGC Polisiyeden Edebiyata Söyleşisi yapıldı
En iyi polisiye yazarları gazetecilerden çıktı
İlk polisiye roman yazarı Ahmet Mithat Efendi'nin masasının bulunduğu Basın Müzesi’nde yapılan söyleşinin konukları Erol Üyepazarcı ve Didem Ardalı Büyükarman oldu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Kültür Sanat
Komisyonu’nun hazırladığı Polisiyeden Edebiyata Söyleşisi, 20 Şubat 2020 Perşembe
günü saat 14.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapıldı. Ülkemizdeki polisiye edebiyatın ilk
ismi olan Ahmet Mithat Efendi’nin masasının da bulunduğu Basın Müzesi’nde yapılan
toplantıda en iyi polisiye edebiyat eserlerini gazetecilerin yazdığına dikkat çekildi. Ahmet
Mithat Efendi'den Peyami Safa'ya, Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl Kısakürek’e, Çetin Altan'a kadar birçok ismin polisiye roman yazdığı hatırlatıldı.
Moderatörlüğünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Esin Yolçınar’ın yaptığı söyleşinin konukları, özellikle polisiye üzerine çalışmalarıyla bilinen araştırmacı, yazar, çevirmen Erol Üyepazarcı ve Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr.
Öğretim Üyesi Didem Ardalı Büyükarman oldu.

ESİN YOLÇINAR: GAZETECİLİK VE POLİSİYE ARASINDA YAKIN BİR İLİŞKİ VAR
Uzun yıllar polisiyenin bir edebi tür olmadığı konusunda tartışmalar olduğuna dikkat
çekerek toplantıyı açan TGC Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Esin Yolçınar, artık bu tartışmanın sonlandığını belirtti ve ekledi:
“Polisiye edebi bir türdür, ciddi bir iştir. Polisiye okumak da hafife alınacak bir iş değildir. Okuyanlar da has edebiyatseverlerdir. Gazetecilik ve polisiye arasında çok yakın
bir ilişki var. Gazeteciler hem polisiye kitap yazmış, hem de polisiye eserlere soruştur-
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macı olarak girmiş yan karakterler olmuştur. İlk polisiye yazarlarından biri olan Ahmet
Mithat Efendi’nin masasının bulunduğu TGC Basın Müzesi’nde bu toplantıyı yapıyor olmamız çok anlamlı.”

EROL ÜYEPAZARCI: TÜRKİYE POLİSİYE ROMANDA ÖNDE OLAN ÜLKELERDENDİR
Türkiye’de polisiye konusundaki araştırmaları ve çevirileriyle tanınan Erol Üyepazarcı
ise “Basın Müzesi’nde bu toplantıyı yapmak beni çok heyecanlandırdı. Polisiye edebiyat
gazeteci yazarlarla başlamıştır, gelişmiştir. Bugünkü aşamasına gelmiştir” dedi ve şöyle
devam etti:
“Polisiye konusunda Türkiye İngiltere, Fransa ve Amerika’dan sonra dördüncü ülkedir.
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çok başarılı örnekler verilmiştir. Gazeteci yazarlar
polisiye romanda başı çekmişlerdir. Polisiye roman genellikle son yıllara kadar edebiyatın
küçümsediği popüler roman türüne soktukları değer vermedikleri bir edebi türdü. Polisiye romanda illa cinayet olacak diye bir şey yoktur. Polisiye romanda suç vardır. Muamma vardır. Türkiye’de ilk çevrilen hikaye Sherlock Holmes Dilenci isimli bir öyküdür.
Sherlock Holmes’in yazarı Arthur Conan Doyle 56 uzun öyküsü vardır. 41’inde cinayet
yoktur. Polisiye romanı muamma içeren suçun anlatıldığı eserlerdir diyorum. Polisiye
de edebiyatın bir türüdür. Avrupa’da polisiye romanın ilk örnekleri ülkemizde verilmiştir.
Bizdeki ilk polisiye roman 1873 yılında gazeteci-yazar Münir Süleyman Çapanoğlu’nun
deyimiyle ‘Efendi Babamız’ denilen Ahmet Mithat Efendi’nin Tercümanı Ahval Gazetesi’nde tefrika edilen Esrar-ı Cinayat romanıdır. Dört dörtlük bir romandır. Büyük ilgi
görür. 1884 yılında kitap olarak yayınlanır. TGC’nin Başkanlarından Cevat Fehmi Başkut
da Valide Sultanın Gerdanlığı isimli çok başarılı bir polisiye roman yazmıştır.”

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİDEM ARDALI BÜYÜKARMAN: AHMET MİTHAT EFENDİ POLİSİYE ROMANLARINDA GAZETECİLİĞİ YÜCELTMİŞTİR
Osmanlı polisiyesi konusunda çalışan ve bu konuda ders veren Didem Ardalı Büyükarman ise polisiye roman konusundaki çalışmalarından örnekler verdi. TÜBİTAK’ın desteğiyle
polisiye romanın gelişimi konusunda bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Didem Ardalı
Büyükarman, “1883-1928 arasındaki eserleri topladık. Toplamda 400’ü aşkın Arap alfabesiyle yazılmış roman vardı. Biz 170’ini bulabildik. Erol Üyepazarcı’nın arşivinden yararlandık.
Üç yıl sonra araştırmayı bitirdik” diye konuştu. Basın Müzesi’nde masası bulunan Ahmet
Mithat Efendi’nin polisiye romanlarda gazeteciliği de yücelttiğini belirten Didem Ardalı Büyükarman, “Esrar-ı Cinayat Romanında gazetenin anlamı da tartışılır. Kitapta Ahmet Mithat
Efendi savcılık sistemini, adli tıp sistemini anlatır. Gazeteciliğin onurundan meslek ahlakından söz eder” dedi.
Toplantıya TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman
Ahmet Özdemir, Onur Kurulu Üyesi Nevin Akkaya, Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Eray
Canberk, Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Aybeniz Ece Uçan, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, TGC Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay ve Yardımcısı Nedim Kavuk ile üyeler,
kitapsever katıldı.
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMALARI

11 Haziran 2019

TGC Sosyal İşler Komisyonu toplandı
Koordinatörlüğünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş’ın üstlendiği TGC Sosyal
İşler Komisyonu 11 Haziran 2019 Salı günü saat 11.00’de Cemiyet’te toplandı. Komisyon’un ilk toplantısına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’da katıldı.
Komisyon Gülseren Ergezer Güver, Hakan Güldağ, Hüseyin Irmak, Nevin Akkaya,
Sibel Güneş ve Yasemin Arpa’dan oluştu.
Komisyon’un yaptığı ilk toplantıda Başkanlığa Hüseyin Irmak seçildi.
Toplantıda 2019 yılı faaliyet takvimi belirlendi.
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26 Temmuz 2019

TGC Sosyal İşler Komisyonu Ergin Konuksever’i ziyaret etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Sosyal
İşler Komisyonu kıdemli gazeteci üyelere ziyaretlerini sürdürüyor. Komisyon TGC Önceki
Onur Kurulu Başkanlarından kıdemli gazeteci
Ergin Konuksever’i ve eşi Günay Konuksever’i
ziyaret etti.
Ziyaretlere TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Hüseyin Irmak, üyeler Nevin Akkaya ve Yasemin
Arpa katıldı. TGC Sosyal İşler Komisyonu'nun
koordinatörlüğünü TGC Yönetim Kurulu
üyesi Pınar Aktaş yapıyor.

ERGİN KONUKSEVER: GENÇLER KENDİLERİNİ EZDİRMESİN
Cemiyetin önceki Onur Kurulu Başkanlarından olan Ergin Konuksever Türkiye’nin ilk
savaş muhabirleri arasında yer alıyor. Konuksever, Arap İsrail Savaşlarını, Irak-İran Savaşı'nı, Irak Amerika Savaşı'nı ve Ortadoğu'da
birçok çatışmayı izledi. 1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, kanlı pazarı, Deniz Gezmiş,
Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı fotoğrafladı.
Savaş muhabirliğinin, foto muhabirliğinin çok zor emek gerektiren bir meslek olduğunu, medyada foto muhabirlerine gereken değerin verilmediğine dikkat çeken Ergin
Konuksever, “Üniversitedeki işgal döneminde zaman zaman linç edilme tehlikesi atlattık.
Deniz Gezmiş'e üzerindeki parkayı ben verdim. Cumhuriyet Gazetesinde çalışıyordum.
Deniz Gezmiş'e babası benim masamda bir mektup yazdı" diyor.
Evinde kılıç, kamçı, baston, silah, fotoğraf koleksiyonu yapan Ergin Konuksever genç
gazetecilere de mesaj veriyor. Ergin Konuksever, “Genç gazeteciler kendilerini ezdirmesinler, siyasetçilerin ve patronların önünde dik dursunlar. Kendi haklarına ve halkın haber
alma hakkına sahip çıksınlar. Gazeteci her zaman halkın yanında olan bir meslektir. Yalnızca halka hizmet etmekle yükümlüdür” diye konuştu.
Harbiye’deki Askeri Müze’de Ergin Konuksever’e ayrılmış bir köşe bulunuyor. Kıbrıs
Barış Harekatı’nda kullandığı fotoğraf makinesi ve savaştan getirdiği eşyalar bu köşede
yer alıyor. Beşiktaş’daki Deniz Müzesi’nde de Ergin Konuksever’in Kıbrıs ile ilgili anı eşyaları yer alıyor.
“Talat Aydemir Hatıratım”, “Bir Darbeci Subayın Anıları-Adnan Çelikoğlu’nun Anıları”, “Çoban Sülü”, isimli kitapları bulunuyor.
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ERGİN KONUKSEVER
1937 yılında Samsun’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Okulu mezunu.
Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesi’nde başladı. Yeni Sabah, Hürriyet, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Akşam, Tercüman, Bulvar, Hayat Mecmuası ile BRT’de görev yaptı.
Basın Şeref Kartı taşıyor. Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldı. Kıbrıs’ta “İkinci Harekât”ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Bir ay esir kaldı. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği Hastanenin bahçesinde askerler tarafından
karnından vurularak şehit edildi. 27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının
içinde yedek subay olarak bulundu. Mesleki birçok ödülü var. Burhan Felek Basın Hizmet
Ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği, Onur Kurulu Başkanlığı ve Sekreterliği yaptı.
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24 Aralık 2019

TGC Üyesi Etem Çalışkan: Toplumun onurlu gazetecilere ihtiyacı var
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sosyal İşler Komisyonu kıdemli üye gazetecileri ziyaret
etmeyi sürdürüyor. Komisyon son olarak 92 yaşındaki Türkiye’nin en önemli kaligrafi
sanatkarlarından biri olan ve Atatürk’ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan
ekipte yer alan, Basın Şeref Kartı Sahibi hattat, gazeteci ve ressam Etem Çalışkan’ı ziyaret
etti.
Ziyarete TGC Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Hüseyin Irmak, komisyon üyesi Yasemin Arpa, Onur Kurulu Üyeleri Nevin Akkaya ile Gülseren Ergezer Güver ve Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.
Milat olarak İsa’nın doğuşunu değil, yazının icadını kabul eden, ”6029’dayız” diyen
Etem Çalışkan, her gün yazmayı, çizmeyi, resim yapmayı sürdürüyor.
Bugüne kadar anılarını, düşüncelerini dile getirdiği kapakları rengarenk desenlerle
süslü 27 defteri var. Onlara “veresiye defteri” diyor. Kütüphanesindeki kocaman silginin
üzerinde ise görenleri gülümseten “büyük yanlışları silmek için” yazısı yer alıyor.

“BAŞARI DEVAMLILIK VE ÜRETMEKTİR”
Etem Çalışkan’ın üzerindeki tişörtü kendinden 100 yıl önce yaşamış Japon ressam
Katsushika Hokusai’nin, çorabı ise Hollandalı ressam Van Vincent Van Gogh’un çizimleriyle süslü. Evinin duvarı, odaların kapıları kaleminden, fırçasından izler taşıyor. Koltukların üstünde yer alan dokumalar ve heybelerle ise Anadolu’nun nefesini evinde
hep canlı tuttuğunu söylüyor:
“Evimde Anadolu’nun renkleri, çizgileri var ben bunlarla besleniyorum. Bugün bir
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başarı varsa bunlara borçluyum. Başarının devamlılık olduğunu, üretmek olduğunu düşünüyorum.”

“GENÇLER YAZI SANATINI ÖĞRENMEK İÇİN SABIRLI OLMALI”
Yetiştirdiği birçok öğrencisi var. Ama günümüzde gençlerin yazı sanatını tam olarak
öğrenmek için yeterince zaman ayırmadığını, çok kısa sürede bir şeyler öğrenip hemen
para kazanma telaşına düşmesinden de üzüntü duyuyor. Yazı sanatına ilgi duyan gençlere ise en önemli öğüdü “yazı sanatını öğrenmek için yeterince zaman ayırmaları ve sabırlı olmaları”.
Geçmişte Akşam, Dünya, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde de uzun yıllar çalışan
Etem Çalışkan, TGC’nin önceki başkanlarından Nail Güreli ile ilgili bir anısını da anlatmadan yapamıyor. Nail Güreli ile Milliyet Gazetesi’nde iken tüm Anadolu’yu gezen Etem
Çalışkan şunları söylüyor:
“Nail Güreli çok özel bir insan ve gazeteciydi. Kendisini çok severdim. Anadolu’da
röportaj yaptığımız mekanın sahibi bize yemek ikram etmek istedi. Çok da ısrarcı oldu.
Nail Güreli asla kabul etmedi. Gazeteciliğe gölge düşürecek her davranışa karşıydı.”

“GAZETECİLİK ÇOK KUTSAL BİR İŞ”
Gazeteciliğin çok kutsal bir iş olduğunu düşünen Etem Çalışkan “Ülkenin onurlu gazetecilere çok ihtiyacı var” diyor ve ekliyor:
“Gazetecilik ayrıcalıktır. Cemiyet üyeleri gazeteciliğin çok yüksek sorumluluk taşıdığını fark edebilmeliler. Bugün ne yazık ki gazeteciliği kendi çıkarları için kullananlar var.
Cemiyetin savunduğu etik kurallar var. Bu kurallara uyulması gerekiyor. Cemiyetin 19
yaşında da, 92 yaşında da üyesi var. 19 yaşındaki gazeteciyle, 92 yaşındaki gazeteci de
mesleğe aynı sorumluluk açısından bakabilmeli. Çünkü gazetecilik topluma karşı sorumlu olan bir meslektir.”

ETEM ÇALIŞKAN KİMDİR?
1928 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Lisesi’ni ve Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi.
Hattat Emin Barın ve ressam Sabri Berker’in öğrencisi oldu. 1953 yılında Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Emin Barın’ın asistanlığını yaptı. 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi’nde ressam ve kaligraf olarak mesleğe başladı. Ankara’da Zafer, Öncü, İstanbul’da
Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. 1982 yılında Hürriyet
Gazetesi’nden emekli oldu. Birçok dergi ve gazetede röportajları, çizgi ve fotoğraflarıyla
çalışmalarını sürdürdü. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nce 1990
Yunus Emre Sevgi yılında el yazması albümü yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Nutuk” unu el yazması olarak yazdı. Eser 2000 yılında Kültür Bakanlığı tarafından anıt
kitap olarak yayınlandı. Çok sayıda sergi açtı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Basın
Şeref Kartı taşıyor. 2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi.
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18 Temmuz 2020

TGC’den Güngör Denizaşan’a ziyaret
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sosyal
İşler Komisyonu, Cemiyetin kıdemli üyelerinden Güngör Denizaşan’ı ziyaret etti.
Ziyarete Yasemin Arpa, Sibel Güneş
ve Nevin Akkaya katıldılar. Ziyaretten
duyduğu mutluluğu belirten Güngör Denizaşan şunları söyledi:
“Türk Haberler Ajansı’nda başladığım
mesleğimi sanat ve cemiyet muhabiri
olarak sürdürdüm. 1967’de yayınlamaya
başladığın Gazette 13’ü 52 sene çıkardım. 2006 yılındaki Burhan Felek Basın Hizmet
Ödülü’ne değer görülmemin ardından komitenizin ziyareti beni çok mutlu kıldı. Cemiyetime sonsuz teşekkürler.”
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TEMSİLCİLER KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Temsilciler Komisyonu 11 Eylül 2019 Çarşamba günü
toplandı. Toplantıda yeni dönem çalışma programı belirlendi.
TGC Yönetim Kurulu üyesi, Semra Kardeşoğlu’nun koordinatörlüğünü yaptığı Komisyon toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz ve Genel Sekreter Sibel Güneş
de katıldı.
Temsilciler Komisyonu Adnan Er, Ahmet Akpolat, Berkant Gültekin, Erhan Yılmaz,
Fatma Demir Turgut, Handan Sema Ceylan, Hülya Ünlü, İsmail Özmeral,
Murat Gülderen, Oktay Uçar, Onur Kumbaracıbaşı, Pervin Sümer, Serkan Ocak, Sibel
Bahçetepe, Taci Öcal, Yağız Şenkal ve Yaşar Kızılbağ’dan oluşuyor.
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ÜYE SİCİL KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurulları ve komisyonları yeni dönem toplantılarını
yapmayı sürdürüyor.
TGC Sicil Komisyonu 10 Mayıs 2019 Cuma günü toplandı. TGC Genel Saymanı
Ahmet Özdemir koordinatörlüğünde yapılan toplantıya, Muammer Tuncer, Ahmet Çitoğlu, Erol Aktı, Naci Karaman katıldı. Toplantının açılışına TGC Başkanı Turgay Olcayto
ve Genel Sekreter Sibel Güneş de katıldı. Toplantıda TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir, komisyon üyeleriyle yeni dönemde yapılacak faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde
bulundu. Komisyon, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında toplantılarını düzenli olarak südürdü.
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ÖLÜM YILDÖNÜMLERİ VE ANMA TÖRENLERİ
TGC, öldürülen ve vefat eden gazetecileri, üç yıl boyunca düzenli olarak ölüm günlerinde
yaptığı açıklamalarla ve mezar başında yapılan törenlerle andı. Faili meçhul kalan gazeteci
cinayetlerinin aydınlatılması için TBMM'de komisyon kurulması için çağrı yapmayı sürdürdü.
Metin Göktepe
Hrant Dink

8 Ocak 1996
19 Ocak 2007

Uğur Mumcu

24 Ocak 1993

Orhan Duru

25 Ocak 2009

Abdi İpekçi

1 Şubat 1979

Nezih Demirkent

11 Şubat 2001

Nuh Köklü

17 Şubat 2015

Tarık Buğra

26 Şubat 1994

Cemal Nadir

27 Şubat 1947

Yaşar Kemal

28 Şubat 2015

Ahmet Oktay Börtecene

3 Mart 2016

Çetin Emeç

7 Mart 1990

Turhan Selçuk

11 Mart 2010

Vasfiye Özkoçak

12 Mart 2014

Cevat Fehmi Başkut

15 Mart 1971

Seçkin Türesay

18 Mart 2021

Ülkü Tamer

1 Nisan 2018

Ayhan Yetkiner

3 Nisan 2007

Alpay Kabacalı

15 Nisan 2014

Orhan Koloğlu

17 Nisan 2020

Aydın Emeç

24 Nisan 1986

Bülent Dikmener

27 Nisan 1979

Altan Erbulak

1 Mayıs 1988

Ergun Kaftancı

4 Mayıs 2018

Haldun Taner

7 Mayıs 1986

Elif Naci

8 Mayıs 1987

Ulvi Yanardağ

16 Mayıs 2019

Bedri Koraman

30 Mayıs 2015
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Orhan Kemal

2 Haziran 1970

Ferruh Doğan

7 Haziran 2000

Erol Simavi

8 Haziran 2015

Doğan Heper

9 Haziran 2017

Bedii Faik Akın

15 Haziran 2015

Recep Bilginer

17 Haziran 2005

İlhan Selçuk

21 Haziran 2010

Rıdvan Yelekçi

26 Haziran 2000

Aziz Nesin

6 Temmuz 1995

Mustafa Yücel

7 Temmuz 1983

Cengiz Tuncer

8 Temmuz 1981

Okay Gönensin

13 Temmuz 2017

Örsan Öymen

22 Temmuz 1987

Demirtaş Ceyhun

29 Temmuz 2009

Fikret Otyam

9 Ağustos 2015

Tarık Dursun K.

11 Ağustos 2015

Güngör Uras

19 Ağustos 2018

Nadir Nadi

20 Ağustos 1991

Şakir Süter

27 Ağustos 2007

Oktay Akbal

28 Ağustos 2015

Onur Belge

6 Eylül 2015

Ahmet Rasim

21 Eylül 1932

Niyazi Ahmet Banoğlu

6 Ekim 1992

Doğan Nadi

7 Ekim 1969

Ara Güler

17 Ekim 2018

6.TGC Başkanı Nail Güreli

26 Ekim 2016

Semih Balcıoğlu

27 Ekim 2006

Oktay Kurtböke

1 Kasım 1999

Burhan Felek

4 Kasım 1982

Faruk Nafiz Çamlıbel

8 Kasım 1973

Sait Arif Terzioğlu

11 Kasım 1988

Doğan Koloğlu

13 Kasım 2013

Necmi Tanyolaç

27 Kasım 2013

Melih Cevdet Anday

28 Kasım 2002
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Hasan Pulur

29 Kasım 2015

Refik Durbaş

30 Kasım 2018

Burhan Arpad

3 Aralık 1994

Sedat Simavi

11 Aralık 1953

Ercüment Ekrem Talu

16 Aralık 1956

Ahmet Mithat Efendi

28 Aralık 1912
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II. BÖLÜM

• BASIN AÇIKLAMALARI
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3 Mayıs 2019

TGC 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı

“Gazeteciler özgür bırakılmalı. Gazetecilik suç değildir."
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ‘haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız . Ülke barışının sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest
bırakılması gereğine inanıyoruz’ dedi. Açıklamada daha sonra şu görüşler yer aldı.
“Bu yıl da Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü büyük sıkıntılarla karşılamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Haberin özgür olmadığı, gazeteciliğin evrensel basın ölçütlerine göre
yapılamadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Basın sektöründe onbinlerce gazeteci işsiz
ve mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor. Yayın yasakları, sansür ve otosansürün
hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma, bilgilenme hakkını sağlamaya çalışan bir
avuç gazeteciye selam olsun. İktidarın basın sektörünün yüzde doksanına egemen olduğu ülkemizde hala gazetecilik damarına sahip yürekli meslektaşlarımız görevlerini
yapma uğraşındalar, bunu yaparken de bedeller ödüyorlar. Türkiye cezaevlerinde yüzlerce gazeteci tutan bir ülke ayıbından biran önce kurtarılmalı. Halkın haber alma hakkı
çeşitli yollarla örselenmemeli, düşünceyi ifade özgürlüğünün önüne her geçen gün yeni
engeller çıkarılmamalı. Hak ihlallerini yazan, gündeme getiren gazeteciler suçlanıp cezalandırılırken, hak ihlallerini gerçekleştirenlerin toplumda serbestçe dolaşmaları adaletle bağdaşmıyor, yargı bağımsızlığı, editoryal bağımsızlık işlemiyor. İç barışı sağlamakla
yükümlü siyasetçiler nefret söylemleriyle toplumu bölünmeye itiyor. Ülkemiz bu ayıplardan arınmalı, bunu gerçekleştirmesi gerekenler ise siyasetçiler ve iktidarlardır. Şu unutulmamalı ki gazeteciler dönemlerin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla
diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın bir meslektir. Bütün güç koşullara rağmen ayaktadır, ayakta kalmaya
da devam edecektir, bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklardır.
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesleğini özenle ve özveriyle yapan bütün
gazetecilere kutlu olsun. Umuyoruz ki gelecekte, demokrasinin yeşerdiği, cezaevlerinde
gazetecisi bulunmayan aydınlık ve barışçıl bir ülkede 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü’nü
gururla kutlayacağız, bu en büyük dileğimiz.”
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3 Mayıs 2020

TGC Adalet Nöbeti'ne destek verdi
Hukukçular, Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında cezaları İstinaf Mahkemesi’nce
onanan gazetenin eski çalışanlarının yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine
tepki göstermek için Adalet Nöbeti düzenledi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına nöbete Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı. Sibel Güneş, “Tutuklu Cumhuriyet yazarlarının
ve tüm gazetecilerin en kısa sürede serbest bırakılmalarını talep etmeye devam ediyoruz.
Gazetecilik suç değildir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin artık
kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen nöbete İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ve
çok sayıda avukat katıldı.
Hukukçular adına basın metnini İstanbul Barosu Başkanı, Mehmet Durakoğlu okudu.
Durakoğlu, gazetecilerin tutukluluk durumlarının hukuksuzluk olduğunu ve soruşturma
dosyasını hazırlayan savcının FETÖ davası sanığı olduğunu hatırlattı. Durakoğlu, “Özü
itibariyle tümüyle dayanaktan yoksun biçimde oluşturulan kararla mahkum edilen Cumhuriyet Gazetesi yazar, çizer ve çalışanları için haftalarca burada tutulan Adalet Nöbetlerinde yaşanan hukuksuzluğa işaret etmiştik. Şimdi gelinen aşama itibariyle karar
sonrasında yeni bir hukuksuzluk daha yaşanmaktadır” diye konuştu.
DİSK/Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ise “Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü imha
edilmiş durumda. 150'ye yakın arkadaşımız cezaevinde en son 6 arkadaşımızı daha ekledik. Onların şahsında bütün tutuklu arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz.
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6 Mayıs 2019

TGC: İsrail’in AA’yı hedef almasını kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze’de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasını
kınadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler
yer aldı:
“İsrail ordusunun Gazze’de Anadolu Ajansı’nın da içinde bulunduğu binayı hedef alması kabul edilemez. Haber ajansları çatışma bölgelerinde görevlerini yapabilmelidir.
Gazetecilere yönelik saldırılar uluslararası hukukun hiçe sayılması anlamına gelir ve savaş
suçu kapsamındadır. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını ve Anadolu Ajansı’ndaki meslektaşlarımızı hedef almasını kınıyoruz.Anadolu Ajansı çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz.”
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7 Mayıs 2019

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin girişimi sonuç verdi

Ücretsiz seyahat kartlarının kullanım süresi uzatıldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin İstanbul’da yaşayan ücretsiz seyahat kartı kullanım
süresi biten gazetecilerle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı başvuru olumlu
sonuç verdi. Sarı basın kartı sahibi gazetecilerin süresi biten ücretsiz seyahat kartlarını
kullanım süresi 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün kaldırılması, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim
Başkanlığı’nın kurulması, Basın Kartı Yönetmeliğinin değişmesi ve Yeni Basın Kartı Komisyonu’nun kurulamaması nedeniyle basın kartları yenilenememişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17 Ocak 2019 tarihinde yaptığı duyuru ile gazetecilerin kartlarının yenilenmesi için10 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru süresi tanımıştı. 16 bine yakın gazetecinin kartlarının yenilenmesiyle ilgili başvurular alındı. Ancak
bu süreçte birçok basın kartı sahibi gazetecinin ücretsiz seyahat kartının kullanım süresi
de sona erdi.
Gazetecilerin mağduriyetini gidermek için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 6 Şubat 2019
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurarak kartların kullanım süresinin uzatılmasını istedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne 7 Mayıs 2019 tarihinde gönderilen İBB BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Ahmet Ak ve Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Beyret imzalı yazıda gazetecilerin ücretsiz seyahat kartlarının kullanım
süresinin 31 Temmuz 2020’ye uzatıldığı belirtildi.
Ücretsiz seyahat kartı kullanım süresi sona eren gazeteciler, İstanbul Kart Başvuru
Merkezleri’ne şahsen başvurarak kartlarını güncelleyebilecek.
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13 Mayıs 2019

TGC: Yeniçağ Gazesi yazarına saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a Ankara’da yapılan saldırıyı kınayarak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a Ankara’da kimliği belirsiz bir grubun
beyzbol sopalarıyla saldırdığını, tedavisinin GATA’da yoğun bakım servisinde sürdüğünü
haber aldık.Bu saldırıyı azmettirenleri ve yapanları kınıyoruz.
Gazetelere ve gazetecilere yapılan tüm saldırılarda uygulanan cezasızlık tavrının bu
olayda da uygulanmamasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt
halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı
görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip
saldırılarda önemli rol oynamaktadır. Yeniçağ Yazarına yapılan saldırı basın özgürlüğü
konusundaki endişeleri giderek büyütmektedir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak meslektaşımız Yavuz Selim Demirağ’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, ailesine ve Yeniçağ Gazetesi çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Sorumluların en kısa sürede bulunmasını ve
cezalandırılmasını istiyoruz.”
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13 Mayıs 2019

TGC’den üç gazetecinin gözaltına alınmasına tepki
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu gazeteci Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve
Canan Coşkun’un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı:
Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz.
Son olarak gazeteci Canan Coşkun, Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik’in gözaltına alındığını haber aldık. Zeynep Kuray, Mısır Çarşısı'nda açlık grevleriyle ilgili yapılan eylemi
takip ederken, Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri İrfan Tunççelik Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri'nin eylemini izlerken gözaltına alındı. Medyascope muhabiri
Canan Coşkun’un ise 2015 yılında yaptığı bir haber nedeniyle gözaltına alındığını öğrendik. Gazetecinin görevi olay yerinde olmaktır. #Gazetecilik suç değildir. Meslektaşlarımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz.”
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17 Mayıs 2019

TGC: TRT'nin deneyimli yayıncılarını kadro fazlası olarak
nitelemesi kabul edilemez.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TRT’nin 169 çalışanını ihtiyaç fazlası personel olarak tanımlayarak kurumdan göndermeye çalışmasına tepki gösterdi. Açıklamada “TRT yöneticileri yayıncı personeli tasarrufu ile uğraşacaklarına kurumu bir an
önce kamu hizmeti yayını yapan demokrat bir çizgiye kavuşturmalıdır” çağrısı yapıldı.
Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yıllardır siyasetin etkisinde kalarak kamu hizmeti yayıncılığından sapmış, çok sesli yayıncılıktan tek yanlı yayıncılığa dönüşmüştür.
Yurttaşların vergileriyle de desteklenen kurumun bir an önce kamu hizmeti yayıncılığına
dönmesi, yurttaşları aydınlatan, bilgisini, görgüsünü ve kültürünü arttıran bir yayıncılığa
adım atması gerekmektedir.

KADRO ŞİŞKİNLİĞİNİN GÜNAHI DENEYİMLİ YAYINCILARDAN ÇIKARILAMAZ
Hal böyleyken TRT yöneticileri kurumun deneyimli yayıncı, spiker, teknisyen, sanatçı
kadroları üzerinde baskı amaçlı uygulamalar gerçekleştirmektedirler. TRT’nin kadro şişkinliğinin günahı kurumun deneyimli yayıncılarına çıkarılamaz. Bu günah olsa olsa kurumun içini tek sesli politik amaçlarla dolduran siyasetçilerindir.
Son olarak TRT yöneticilerinin 169 yayıncı personeli başka kurumlara gönderme girişimini de bu kurumun süregelen kısır politikaları kapsamında değerlendirmek gerekir.

KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ YAPILAMAMASI BÜYÜK BİR TALİHSİZLİKTİR
Yeniden yapılanma adı altında TRT’ye emek vermiş deneyimli, yetenekli personelin
bir anda kenara itilmesi sağlıklı bir tutum değildir. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı olan basın özgürlüğünün giderek örselendiği bir ortamda kamuoyunun güvenini yitiren kamu hizmeti yayıncılığının yapılamaması da büyük bir talihsizliktir.

TRT DEMOKRAT BİR ÇİZGİYE KAVUŞTURULMALIDIR
Ülke tek seslilikten kurtulmalı, çok sesliliğe yani demokrasiye doğru yol almalıdır.
Bunun için diyoruz ki; TRT yöneticileri personel tasarrufu ile uğraşacaklarına kurumu bir
an önce kamu hizmeti yayını yapan demokrat bir çizgiye kavuşturmalıdırlar.”
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26 Mayıs 2019

TGC: Sabahattin Önkibar’a saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar’a Ankara’da evinin yakınında yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada “Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden gazetecileri hedef gösteren, saldırıları organize eden, eli sopalı dayak
timleri oluşturanları en kısa sürede bulup adalete teslim etmelerini istiyoruz” denildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Oda TV yazarı gazeteci Sabahattin
Önkibar’a yapılan saldırıyı kınadı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak
gazeteciliği sadece kendi istediklerinin halka ulaştırılması olarak gören siyasetçiler, farklı
görüşlere tahammül etmeyi öğrenmek yerine gazetecileri hedef göstermeyi tercih etmektedir.

ELİ SOPALI GRUPLAR OLUŞTURULUYOR
Sonuçta da arabalara doluşup gazetecilerin evlerinin önüne gidip saldıran eli sopalı
gruplar oluşturulmuştur.
Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ’dan sonra Ankara’da Oda TV yazarı Sabahattin
Önkibar’ın yolu evine çok yakın bir yerde kesilmiş iki araçtan inen üç kişi tarafından meslektaşımız saldırıya uğramıştır. Hastaneye kaldırılan meslektaşımıza ve Oda TV çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz.

BUGÜNE KADAR 66 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
TGC Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde her siyasi görüşten 66 gazetecinin fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğraflara yeni isimlerin eklenmesi an meselesidir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gazetecileri hedef gösteren, saldırıları organize
eden, eli sopalı dayak timleri oluşturanları en kısa sürede bulup adalete teslim etmeleri
istiyoruz.

GAZETECİLERE SALDIRANLARA CEZA VERİLMEMESİNDE ISRAR EDİLİYOR
Aksi halde bu süreci seyredip, gazetecilere saldıranlara ‘ceza verilmemesinde ısrar
edenlerin’ hepsi bu insanlık ve demokrasi dışı tutumun ve hukuksuzluğun sorumlusu
olacaktır. Siyasetçileri de bir kez daha halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını
engellememeye, gazetecileri hedef göstermemeye davet ediyoruz.”
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7 Haziran 2019

TGC: Gazetecilere yönelik saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde haber takibindeki gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel’e ait bir sürat teknesinin
çarpmasını kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Bodrum’da bayram tatili sırasında üç gazeteciye yönelik bir saldırı yaşanmıştır. Bu
saldırıyı kınıyoruz. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürat teknesinin hız kesmeden Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk TV
muhabiri Onur Aydın’ın içinde bulunduğu tekneye çarptığı görülmüştür. Gazetecilerin
büyük bir tehlike yaşamasına, teknenin kaptanının ağır yaralanmasına neden olan bu
saldırının meslektaşlarımızın görüntü almasını engellemek için yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durum basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından vahimdir. Kaptanın tutuklanması ise sevindiricidir. Ama olaya azmettiren kişilerle ilgili de gerekli yasal süreç başlatılmalı ve sorumluların cezalandırılması sağlanmalıdır. Meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’
diyoruz. Soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. “
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24 Temmuz 2019

TGC: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz
TGC Yönetim Kurulu’nun 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada “24 Temmuz’un 1971 yılından bu yana Basın Bayramı olarak kutlanılmasından vazgeçilmiştir. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef
gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye’de 24
Temmuz’u bayram olarak yaşamayı diliyoruz” denildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“24 Temmuz’da gazetecilik mesleği tarihin en güç döneminden geçerken, gazeteciler
işsizlik, sansür, oto sansür, davalar ve gözaltılarla baskı altında tutulmaya devam ediyor.
Gazetecilerin görevlerini özgürce yapmalarına müdahale edilerek halkın haber alma
hakkı engelleniyor. Bugüne kadar 10 bini bulan işsiz gazeteci sayısına her gün yenileri ekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hiçbir gerekçe açıklanmadan Basın
Kartı, Sürekli Basın kartı verilmeyen meslektaşlarımızın sayısı her gün artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamasına göre bu sayı 2018 yılı sonunda bin 954’ü bulmuş durumda.
Basın Kartları Komisyonu’nun oluşturulmasıyla ilgili olarak meslek örgütleriyle hiçbir
bilgi paylaşılmıyor.
Basın İş Kanunu’na göre çalıştırılan gazetecilerin dört katı kadar hukuksuz çalıştırılan
gazeteci bulunuyor. Basın özgürlüğü endeksinde 157. sıradaki Türkiye, en fazla profesyonel
gazetecinin hapiste olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Çalışabilen gazetecilere de iktidarın
taleplerine uygun ‘tek tip haber yazmaları, tek tip gazeteci’ olmaları dayatılıyor.
24 Temmuz Osmanlı İmparatorluğunda İkinci Meşrutiyetle (1908) birlikte basından
sansürün ilk kez kaldırılışını simgeliyor. O gün gazeteciler, yayıncılar olağanüstü bir dayanışma göstererek gazetelerine, matbaalarına görevlerini yapmaya gelen sansür memurlarını
içeriye almıyorlar. Ertesi gün ilk kez gazeteler sansürsüz yayınlanıyor. Bu nedenle 24 Temmuz, meslek örgütlerince 1971’e kadar basın bayramı olarak kutlanıyor.
Ancak 1971 darbesinden sonra TGC yönetimi gazetecilere ve yayıncılara yönelik sıkıyönetim sansürü ve ağır baskılar karşısında 24 Temmuz’u bayram olmaktan çıkarıyor “Geleneksel Gazeteciler Günü ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak kabul ve ilan
ediyor.
Şeffaflık ve basın özgürlüğü çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Çok sesli çağdaş
bir toplum olabilmenin yolu, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin
kaldırılmasından geçiyor. İktidar ve muhalefetin basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü geliştirecek, toplumsal barışı ve kardeşliği oluşturacak bir tutum belirlemesine büyük ihtiyaç
duyuluyor.
Bu zor koşullarda fedakarca çalışmayı sürdüren meslektaşlarımızla 24 Temmuz Basın
Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyoruz. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına
alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye istiyoruz.”
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30 Temmuz 2019

TGC: Gazeteci; mesleğini, reklamcılık ve halkla ilişkilerle
karıştıramaz
TGC Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan “para karşılığı haber” tartışmalarını değerlendiren bir açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “gazetecilik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren bu tür davranışlara karşı tüm
gazetecileri mücadele etmeye” çağırdı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Geçtiğimiz hafta içinde patlak veren ‘Satılık Haber’ olayı gazetecilik mesleğinin ülkemizde nasıl icra edildiği ve geleceği konusunda derin kaygılar yaratmıştır. Bu kaygıların
nedeni, yalnızca bir halkla ilişkiler (PR) şirketinin medya organlarına para karşılığı haber
yaptırma konusunda ücret tarifesi düzenleyecek kadar cüreti nereden bulduğu değildir.
Aynı zamanda söz konusu haberin okura sunuluşunda gazetecilik mesleğinin en temel
ve evrensel ilkelerinin göz ardı edilmesidir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) olarak meslek ilke ve etik kurallarının eksiksiz
uygulanması açısından para karşılığı haber uygulamasının tam şeffaflığa kavuşturulmasının elzem olduğuna inanıyoruz.

GAZETECİ İLETİŞİMİNİ MESLEK İLKELERİNİ GÖZETEREK YÜRÜTÜR
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre; Haber ve yorum metinleri
veya görüntüleri ile ilan - reklam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak biçimde yapılmalıdır. Ücretle yayımlanan içeriklerde mutlaka ‘Advertorial’ ya
da ‘Bu bir ilandır’ ibaresine yer verilmelidir. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da
yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi menfaat sağlayamaz; çıkar çatışması
yaratmaktan kaçınır. Gazeteci, konumu ne olursa olsun haber kaynağı olarak kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür. Gazeteci; mesleğini,
reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.
Söz konusu haberin yayımlanmasını izleyen tartışmalarda yalnızca dört internet
haber sitesi şiddetle iddiaları reddetmiş, haberde sözü edilen 900’ü aşkın internet sitesinin yetkililerinden herhangi bir tepki gelmemiştir. Bunu bir ‘vurdumduymazlık’ ya da
‘sükût ikrardan gelir’ deyişlerinin kanıtı olarak görüyoruz. Söz konusu haberin okura sunuluşu da, meslek ilke ve etiği açısından son derecede sorunludur. Haberin sunuluşunda
900 internet sitesi arasından seçim yapılmış ve 20 kadarı ismen zikredilmiştir. Haberin
yayımlanmasından önce suçlamaya hedef olan bu haber sitelerinin yetkililerinden bilgi
alma çabası göz ardı edilmiştir. Üstelik suçlamaya konu olan bilginin kaynağı gizlenmiş,
suçlanan taraflara karşı bir tür koruma altına alınmıştır.
Yine Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi der ki:
‘Gazeteci dijital platformlarda meslek etik kurallarını zedeleyici üslupla, içerik üretip
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yaymamalıdır.
Gazeteci, haber içeriklerini sosyal medya hesapları, web siteleri ile bloglarında paylaşırken çarpıtma, yanıltma, yönlendirme yapmamalı, kişi ya da kurumları, teyit edilmemiş bilgilerle zan altında bırakmamalıdır.’
Söz konusu haberin tüm bu ilkeleri dikkate almadığı açıktır. Her iki yönüyle bu haber
gazetecilik mesleğinin saygınlığına zarar vermektedir. TGC gazetecilik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren bu tür davranışlara karşı tüm meslektaşlarımızı mücadele etmeye ve para karşılığı haber üreten medya kuruluşları varsa bunların tüm şeffaflığıyla
açığa çıkarılmasına çağırır.”
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31 Ekim 2019

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto:
TGC olarak meslektaşlarımızın yanındayız
TGC Başkanı Turgay Olcayto Hürriyet Gazetesi’ndeki gazeteci kıyımı ile ilgili olarak şu
açıklamayı yaptı:
“Yıllardır Babıali’nin “Amiral Gemisi” diye bilinen Hürriyet Gazetesi iktidarın güdümüne girdiğinden beri su almaya başlamıştır.
Önceki gün gazetede gerçekleştirilen işten çıkarmalardan geminin batma aşamasına
geldiğini gözlemliyoruz. Üstelik gazetenin Genel Yayın Müdürü’nün ve Sorumlu Editörlerin haberi olmaksızın, onayları alınmadan mesleğe uzun yıllar emek vermiş değerli gazetecilerin evlerine “tebliğ” ile işten çıkarılma eylemine ilk kez tanık oluyoruz.
Uzun yıllar bu mesleğe emek vermiş bir gazeteci olarak çok üzüldüm. Her biri ayrı
bir değer olan gazeteci arkadaşlarımızın giderek büyüyen işsizler ordusuna katılması yalnız kendileri açısından değil Hürriyet okurları açısından da büyük bir üzüntü kaynağıdır.
Medyayı ve gazeteciliği denetim altına alacağız diye uğraş veren iktidarın hem kendi
basın tarihimizi hem de yurt dışındaki gazeteciliğin gelişimini yeniden izlemeleri ve okumaları gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik her türlü baskıya karşı hep ayakta kalmıştır.
Ama gazetecilere bu zulmü reva görenler basın tarihinden ya silinmişler ya da geriye
anımsanması bile istenmeyen kötü izler bırakmışlardır. Her zaman olduğu gibi Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti halkın haber alma hakkına sahip çıkan, emek veren meslektaşlarımızın yanında olacaktır.”
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7 Kasım 2019

TGC: Gazeteci kıyımından endişeliyiz
TGC Yönetim Kurulu medya sektöründe son dönemdeki toplu işten çıkarmalarla ilgili
basın açıklaması yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun basın açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Son yıllarda Türkiye’de medya sektörünün gerek baskılar, gerek el değiştirmeler ve
olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle yaşadığı bunalım geçtiğimiz günlerdeki toplu işten
çıkartmalarla yeni bir boyut kazanmıştır.
Çoğu gazetenin üretiminde mesleklerinin temel ilkelerine sadık kalarak katkılarda
bulunan 45 meslektaşımız Hürriyet Gazetesi’nden çıkarılmışlardır.
Demirören Medya Grubu yönetimi tarafından geçmişte bu sektörde eşine rastlanmamış bir yöntemle, evlerine noter aracılığıyla gönderilen bildirimlerle topluca işten
atılmışlardır.
Bu tür toplu işten çıkarmaların ve kullanılan sıra dışı yöntemlerin yaygınlaşması durumunda gazetecilik mesleğinin ülkemizde tüm saygınlığını yitirip artık yapılamaz duruma gelmesinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak derin endişe ve üzüntü
duymaktayız.
Meslektaşlarımızın sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları ileri sürülmektedir. Demokratik ülkelerde sendikalaşma son derece olağan bir çalışan hakkıdır.
Bu hakkın gazeteci kıyımına neden olması ise vahim bir olaydır.
İktidar eliyle yeni medya yapılanması haber odaklı gazeteciliği yok saymaktadır ve
halkın haber alma hakkını engellemektedir. Bu yapılanma içinde yer alanları, demokrasinin işlemesi için gazetecilerin mesleklerini yapmalarını engelleyen tutumlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak mesleğin daha
fazla itibar yitirmemesi için tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya, baskılara direnmeye
ve örgütlenmeye davet ediyoruz.”
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2 Aralık 2019

TGC: İletişim Başkanlığı’nı gazetecilere karşı yükümlülüğünü
yerine getirmeye çağırıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu TBMM’de basın kartlarının iptaliyle ilgili
yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 685 basın
mensubunun kartlarının iptal edildiğini duyurmasının ardından bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basın Yayın Genel Müdürlüğü döneminde gazetecilerin basın kartı alıp-almadıkları
açık biçimde kamuoyuna duyurulur, kendilerine de bildirilirdi.
İletişim Başkanlığı basın kartları konusunu üstlendiğinden beri, kimin basın kartı aldığı, ya da alacağı, kimin hangi nedenle kartının iptal edildiği anlaşılamamaktadır. Basın
Kartları Komisyonu da kapalı kapılar ardında gazetecilere bilgi verilmeden toplanmaktadır.
Bu durum demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleştiği ülkelerde çok sağlıklı
işlerken, Türkiye’de gazetecilerin ağır sorunlarına yeni bir darbe de İletişim Başkanlığı’ndan gelmektedir.
Basın kartı, gazetecilik mesleğini icra eden arkadaşlarımızın önündeki engelleri kaldıracak bir belgedir. Bu açıdan İletişim Başkanlığı’nı bir kez daha konuyla yakından ilgilenmeye, kurumu kamuoyuna açık tutmaya, gazetecilere karşı yükümlülüğünü yerine
getirmeye çağırıyoruz.”

259

19 BASIN ACIKLAMALARI_Layout 1 4/12/22 5:11 PM Page 16

22 Aralık 2019

TGC Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılmasını isteyenler için
savcıları göreve çağırdı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Akit TV’de Cumhuriyet Gazetesi önüne el
bombası atılmasını öneren Fatin Dağıstanlı’yı kınayarak, savcıları göreve çağırdı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, Manşetlerin Dili adlı programda Şeriat Çalıştayı
başlıklı manşet haberi nedeniyle yazar Işık Kansu’yu hedef göstermiş ‘Hadi gidelim. Hep
birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım’ demiştir. Nefret söylemiyle meslektaşımızı ve gazeteyi hedef göstermiştir.
Basın tarihimizde nefret söylemiyle yapılan yayınlar nedeniyle öldürülmüş birçok
gazeteci vardır. TGC Basın Müzesi’nde öldürülmüş 66 gazetecinin ismi yer almaktadır.
Fatin Dağıstanlı’nın Akit TV’de bu listeye yenilerinin eklenmesine yol açacak yayınını
kınıyoruz. Sorumlularının cezalandırılması için savcıları iş işten geçmeden göreve çağırıyoruz.”
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16 Ocak 2020

TGC: Mısır yönetimi AA çalışanlarını hemen bırakmalı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine yaptığı baskını kınayarak bir açıklama yaptı. TGC
Yönetim Kurulu açıklamasında Mısır yönetimine AA çalışanlarının serbest bırakılması
için çağrıda bulundu. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin 1'i Türk vatandaşı,
4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdüğü öğrenilmiştir. Baskının gerekçesi öğrenilememiştir. Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını kınıyoruz. Anadolu
Ajansı çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Mısır yönetimine, gözaltındaki Anadolu Ajansı
çalışanlarını en kısa sürede serbest bırakması için çağrı yapıyoruz.“

261

19 BASIN ACIKLAMALARI_Layout 1 4/12/22 5:11 PM Page 18

19 Şubat 2020

TGC: Kanal D muhabiri Şevval Şirin’in gözaltına alınmasını
kınıyoruz
İstanbul Esenyurt'ta bir okuldaki cinsel istismar haberini takip eden Kanal D muhabiri
Şevval Şirin’in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye Gazeteciler Yönetim Kurulu
açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları
izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazeteci bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle
mücadele eder. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu
otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir.
Ancak ülkemizde gazeteciler, haber yaparken başta siyasetçiler ve emniyet görevlileri olmak üzere birçok güç odağı tarafından giderek artan oranda sistematik biçimde
engelleniyorlar.
Bunun son örneği İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Esenyurt'ta bir okulda cinsel taciz
iddiası nedeniyle velilerin eylemini takip eden Kanal D muhabiri Şevval Şirin, okul müdürüyle röportaj yapmak isteyince gözaltına alındı. Şevval Şirin’in polisler tarafından
okulun içine götürüldüğü, mahkeme kararı olmaksızın cep telefonuna el konularak saatlerce bir odada tutulduğu öğrenildi.
Hukuk devletinde kamu yararına görev yapan gazeteciler, mahkeme kararı olmadan
gözaltına alınamaz, haber yapması engellenemez. Polislerden şikayetçi olan meslektaşımız Şevval Şirin’e ‘geçmiş olsun’ diyoruz.
Meslektaşımızın hukuksuz ve haksız bir biçimde saatlerce gözaltına tutulmasını kınıyoruz. Meslektaşımızı gözaltına alarak halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını
engelleyen polislerle ilgili en kısa sürede işlem yapılmasını bekliyoruz.”
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5 Mart 2020

TGC’den gazeteci tutuklamalarına tepki
TGC, Oda TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir
Hülya Kılınç’ın haber nedeniyle tutuklanmasının halkın haber alma hakkının bir kez
daha yok sayılması anlamına geldiğine dikkat çekerek açıklama yaptı. Açıklamada şu
görüşler yer aldı:
“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre; gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları
izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, hukuka ve uluslararası normlara uygun olmalıdır. Bunu yok sayan iktidar anlayışı
ise haber yapan gazeteciler üzerindeki baskısını gözaltı ve tutuklamalarla sürdürmektedir.
Son olarak Oda TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu ile
muhabir Hülya Kılınç sadece haber yaptıkları için tutuklanmışlardır.
Meslektaşlarımızın tutuklanmasını protesto ediyoruz. Haberi halkla paylaştığı için
gazeteci suçlanamaz, gazeteci hakkında dava açılamaz. Gazeteci tutuklu yargılanamaz.
Gazeteciler yazılarından, çizilerinden, yorumlarından ötürü gözaltına alınmasın, tutuklanmasın istiyoruz. Halkın haber alma kanallarının yasaklarla, devlet sırrı kavramlarıyla
tıkanmasını kabul edilemez buluyoruz.
İktidar ve muhalefete cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan 84 gazetecinin de
biran önce serbest bırakılması ve Türkiye’nin gazetecilik konusunda ayıplı ülke statüsünden çıkarılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz.”
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16 Mart 2020

TGC: Olağanüstü koşullar halkın haber alma hakkını
engellemek için kullanılmamalı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazetecilere yönelik baskı ve tutuklamalarla, internet sitelerine yönelik erişim engellemeleriyle ilgili açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“İktidar kendi yayınladığı yargı reformunu 2020 yılında da yok saymayı sürdürüyor.
Gazeteci tutuklamaları ve erişim engellemeleriyle Anayasa’ya aykırı biçimde basın ve
düşünceyi ifade özgürlüğü engelleniyor. İstisna olması gereken tutuklamalarla gazeteciler cezalandırılmaya devam ediliyor.
Önce Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, ardından da Oda
TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Yeni
Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Sorumlusu Aydın Keser
tutuklandı.
Anayasa’nın “Basın Hürriyeti” başlıklı 28. maddesindeki, ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ maddesine rağmen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Oda
TV’ye erişim engellendi, iktidar eliyle sansürlendi.
Anayasa Mahkemesi’nin erişim engellemeleri için daha önce aldığı “internet sitelerine veya internet sitelerinde yer alan haberlere erişimin engellenmesi biçiminde getirilen her türlü kısıtlama, bilgi alma ve verme özgürlüğüne müdahale niteliğindedir”
kararları dikkate alınmadı.
Halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için görevlerini yapan
gazetecilerin artık hangi haberi yaptıklarında gözaltına alınıp tutuklanacakları bilinmiyor.
Cenaze, korona virüsü, Dubai şeyhinin yatı gibi birçok haber nedeniyle meslektaşlarımız gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Oto sansür iklimi güçlendiriliyor. Basın İlan Kurumu, iktidarın hoşuna gitmeyen haber yapan gazetelere resmi ilan kesme cezasını
sürdürüyor.
Gazetecilik suç değildir. BİK resmi ilanı sansür ve cezalandırma amaçlı kullanmaktan
vazgeçmelidir.
Kamu çıkarını doğrudan ilgilendiren konuların özgürce, bağımsız bir şekilde haberleştirilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Olağanüstü koşullar halkın haber alma hakkını engellemek için kullanılmamalıdır,
Baskı altındaki ve tutuklu tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu
duyuruyoruz.
Cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılması için çağrımızı yineliyoruz.”
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23 Mart 2020

TGC: Gazetecilerin can güvenliğinden medya kuruluşları
sorumludur
Süren koronavirüs salgını döneminde bazı medya kuruluşlarının “muhabir, foto muhabiri ve haber kameramanlarını iş yerine almayıp kapı önündeki konteynırlarda çalışmaya zorladığının” kamuoyuna yansıması üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı. Acil olarak gazetecilerin sağlıklarının korunması ve
iş güvenliğinin sağlanması için çağrı yapılan açıklamada şu görüşler yer aldı:
“1.Halkın haber alma ve bilgilenme hakkı için, deprem, sel, yangın, savaş, göç dalgaları, salgın hastalıklar gibi tüm olağanüstü hallerde ve tüm zor koşullarda hayatını ortaya koyarak çalışan ve hatta bu uğurda canından dahi olan gazetecilerin iş sağlığı ve
güvenliği hakkı derhal sağlanmalıdır.
2. Medya kuruluşları; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna bağlı çıkarılmış
tüm yönetmelik hükümlerine, ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tüm önlemlere
uymak ve meslektaşlarımızın yaşam hakkını korumakla yükümlüdür.
3.Medya kuruluşları; koronavirüs (Covid_19) salgınının önlenmesi konusunda kanunlardaki sürelere bakmadan gazeteciler için iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerini her an ulaşılabilir tutmakla sorumludur.
4. Medya kuruluşları; koronavirüs salgınının önlenmesi konusunda teklif getirme
hakkı tanımak, seçilecek iş ekipmanıyla, çalışma ortamıyla, şartların, sağlık ve güvenliklerine etkisi konularında gazetecilerin görüşlerini almakla yükümlüdür.
5. Medya kuruluşları; mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmalarını,
araç, gereçlerin ortak kullanımını önlemeli, ekipmanların düzenli olarak virüse karşı dezenfekte edilmesini sağlamalıdır.
6. Hiçbir sağlık ve güvenlik önlemi olmayan kulübelerde meslektaşlarımızın çalıştırılması uygulamasından derhal vazgeçilmelidir. Gazetecilerin maske, dezenfektan, eldiven gibi ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmalıdır.
7.Medya kuruluşları; ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün
medya çalışanlarını koronavirüs salgını konusundaki tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirmelidir. Oluşacak yeni
risklere karşı eğitimler verilmelidir.
8.Halkın haber alma ve bilgilenme hakkının sadece iktidarın uygulamalarına karşı
değil; işyeri ve işletme bazında da sağlanması zorunludur. Basın özgürlüğünü kısıtlayacak
tüm işyeri uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir.
9. Meslektaşlarımıza bu zor dönemde dayanışma içinde olmanın önemini bir kez
daha hatırlatıyor,
sağlık ve iş güvenlikleriyle ilgili yaşadıkları sorunları
cemiyet@tgc.org.tr adresine iletmelerini bekliyoruz.”
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27 Mart 2020

TGC: RTÜK’ün cezaları halkın haber alma hakkını engelliyor
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, RTÜK’ün Tele1, Halk TV ve Habertürk kanallarına verdiği ağır para ve yayın durdurma cezalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun verdiği cezalar yine amacını aşıp, yasaların
önüne geçmiş ve halkın haber alma hakkını engelleyen bir tutuma dönüşmüştür.
Tele1, Halk TV ve Habertürk’e verilen yayın durdurma ve para cezaları, RTÜK’ün gazetecilik mesleğine doğrudan bir müdahalesidir ve Anayasa’ya aykırıdır.
Cezalar ölçüsüz ve orantısızdır. RTÜK’ün bu ceza kararlarıyla özellikle eleştirel yayıncılık yapan kuruluşlar ekonomik olarak zayıflatılmakta, halkın haber alma, bilgilenme
ve gerçekleri öğrenme hakkı engellenmektedir. Üst düzeyden verilen para cezalarıyla
eleştirel yayın yapan yayın kuruluşlarının kapanmasına neden olacak bir yaklaşım uygulanmaktadır.
RTÜK bir kamu kurumudur ve tarafsız olma sorumluluğu vardır.
RTÜK’ün Yayın Hizmeti İlkelerinin ihlaline ilişkin verdiği kararlar demokratik toplum
düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkelerine de aykırı olamaz. Demokratik toplum ölçütü,
çağdaş ve özgürlükçü bir anlayışla yorumlanmalıdır. RTÜK’ten beklenen budur. Tarafsızlık
bunu gerektirmektedir.
RTÜK verdiği cezalarla medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya çalışmaktadır.
RTÜK’ü adil olmayan, yasaların önüne geçen bu para ve yayın durdurma cezalarından
vazgeçmeye, kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet ediyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak yaşadığımız koronavirüs salgını sürecinde de
tüm meslektaşlarımıza, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki ilkelere
uygun yayıncılık yapılmasının önemini hatırlatıyoruz.”
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30 Mart 2020

TGC: Cezaevindeki gazeteciler infaz paketi kapsamına
mutlaka alınmalı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Meclis’e sunulması
beklenen infaz paketinin içeriğinin kamuoyu ile paylaşılmasını, kapsamına cezaevindeki gazetecilerin de alınmasını, tutuklu gazetecilerin ise hemen serbest bırakılmasını
istedi. TGC Yönetim Kurulu açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve
Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda
değişiklik yapacağı söylenen infaz paketinin içeriği kamuoyu ile paylaşılmamıştır.
Şeffaflık demokrasinin gereğidir, halkın haber alma hakkı kapsamında zorunludur.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR
Türkiye artık bir gerçekle yüzleşmek zorundadır. Terörle Mücadele Kanunu’ndaki
Terör tanımı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ülkemize herhangi bir
şekilde barış ve huzur getirmemiştir. Terör önlenememiş ve Kanun esasen amacını gerçekleştirememiştir.
Bu nedenle öncelikle Terörle Mücadele Kanunundaki Terör suçlarının tanımı değiştirilmelidir.

TERÖR SUÇLARI GAZETECİLİKLE YAN YANA GETİRİLMEMELİDİR
Terör suçları, gazetecilik ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile yan yana getirilmemelidir.
Halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazetecilerin yapılacağı söylenen düzenleme kapsamı dışında bırakılması kabul edilemez.
Gazetecilerin düzenleme kapsamına alınması, toplumsal barış ve huzurun sağlanması
için gerekli ve zorunludur. Tutuklu konumundaki gazeteciler ise derhal serbest bırakılmalıdır. Yaşam hakkının korunması Anayasal bir hak ve görevdir.
Uyuşturucu ticareti yapanlara, kadına ve çocuğa karşı suç işleyenlere dahi infaz indirimi öngörülmektedir.
İnfaz indiriminde de adalet olmalıdır. Gazeteciler için de infaz indirimi sağlanmalıdır.
Son olarak infaz paketiyle ilgili taslak metin kamuoyuyla derhal paylaşılmalı tartışmalar sağlıklı bir zeminde yürütülmelidir.”
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5 Nisan 2020

TGC: Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu, ülkemizin utancı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle bir
basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası
kesilmiyor” denildi.
Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 111 yıl geçti. Bu süreç içinde 66 gazeteci
kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verildi:
“İlk basın şehidi olan Hasan Fehmi’yi 6 Nisan 1909 tarihinde kaybettik. Serbesti Gazetesi’nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi düşüncelerini ifade ettiği ve yazıya
döktüğü için öldürüldü. O tarihten bu yana pek çoğu faili meçhul cinayetlere kurban
giden 66 meslektaşımız var. Ne yazık ki faili meçhul dosyaları bir türlü parlamentoda
görüşülemedi.
Demokrasiler, basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile test edilir. Ülkemizde
gazetecilik her zamankinden daha zorlu bir sınavdan geçiyor. Gazetecilik onurlu bir meslektir. Vicdanlı ve dürüst yapıldığında halkın sesidir. Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri
yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise gerçekten
ülkemizin bir utancı.
Gazetecilik zorlu bir meslektir demiştik. Gazeteciler günümüzde bir yandan meslek
sorunlarıyla uğraşırken şimdi de Korona virüs salgını konusunda halkı bilgilendirmeye
çabalıyorlar. Her zaman olduğu gibi çok riskli bir durumda haber alıp, haberlerini kuruluşlarına iletiyorlar.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, meslektaşlarımıza çalıştıkları kurumlarda özellikle sahada görev yapan arkadaşların maske ve eldivensiz işe çıkmamalarını
tavsiye eder. İşe çıkmadan önce gerekli koruyucu teçhizatı işverenden talep etmek en
doğal hakkınızdır. Yaygın basında da, yerel basında da çalışan tüm gazetecilere kolaylıklar
ve sağlıklı günler diliyoruz.
6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde, hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı
önünde saygı ile eğiliyoruz.”
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BASIN MÜZESİ
ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GALERİSİNDE İSMİ OLAN GAZETECİLER
GAZETECİ/KURUM

ÖLÜM TARİHİ VE YERİ

Hasan Fehmi Bey / Serbesti

İstanbul 6 Nisan 1909

Ahmet Samim / Sada-yı Millet

İstanbul 19 Temmuz 1910

Zeki Bey / Şehrah

İstanbul 10 Temmuz 1911

Şair Hüseyin Kami / Alemdar

Konya 1912 veya 1914

Silahçı Tahsin / Silah ve Bomba

İstanbul 27 Temmuz 1914

Krikor Zohrab / Gazeteci, Yazar

Urfa 1915

Diran Kelegyan / Sabah Gazetesi Baş Yazarı

Çorum 13 Ağustos 1915

Hasan Tahsin (Osman Nevres) / Hukuk-u Beşer

İzmir 15 Mayıs 1919

İştirakçi Hilmi / iştirak,Medeniyet

İstanbul 1922

Ali Kemal / Peyam-ı Sabah

İzmit 1922

Hikmet Şevket

1930

Sabahattin Ali / Marko Paşa

Edirne 1948

Adem Yavuz / Anka Ajansı

Kıbrıs 27 Ağustos 1974

Ali İhsan Özgür / Politika

İstanbul 21 Kasım 1978

Cengiz Polatkan / Hafta Sonu

Ankara 1 Aralık 1978

Abdi İpekçi / Milliyet

İstanbul 1 Şubat 1979

İlhan Darendelioğlu / Ortadoğu

İstanbul 19 Kasım 1979

İsmail Gerçeksöz / Ortadoğu

İstanbul 4 Nisan 1980

Ümit Kaftancıoğlu / TRT

İstanbul 11 Nisan 1980

Muzaffer Feyzioğlu / Hizmet

Trabzon 15 Nisan 1980

Recai Ünal / Demokrat

İstanbul 22 Temmuz 1980

Mevlüt Işık/ Türkiye

Ankara 1 Haziran 1988

Seracettin Müftüoğlu / Hürriyet

Nusaybin 29 Haziran 1989

Sami Başaran / Gazete

İstanbul 7 Kasım 1989

Kamil Başaran / Gazete

İstanbul 7 Kasım 1989

Çetin Emeç / Hürriyet

İstanbul 7 Mart 1990

Turan Dursun / İkibine Doğru ve Yüzyıl Dergileri

İstanbul 4 Eylül 1990

Gündüz Etil

1991

Mehmet Sait Erten / Azadi

Denk Diyarbakır 1992
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Halit Güngen / İkibine Doğru

Diyarbakır 18 Şubat1992

Cengiz Altun / Yeni Ülke

Batman 25 Şubat 1992

İzzet Kezer / Sabah

Cizre 23 Mart 1992

Bülent Ülkü / Körfeze Bakış

Bursa 1 Nisan 1992

Mecit Akgün / Yeni Ülke

Nusaybin 2 Haziran 1992

Hafız Akdemir / Özgür Gündem

Diyarbakır 8 Haziran 1992

Çetin Ababay / Özgür Halk

Batman 29 Temmuz 1992

Yahya Orhan / Özgür Gündem

Ceylanpınar 9 Ağustos 1992

Hüseyin Deniz / Özgür Gündem

Ceylanpınar 9 Ağustos 1992

Musa Anter / Özgür Gündem

Diyarbakır 20 Eylül 1992

Yaşar Aktay / Serbest

Hani 9 Kasım 1992

Hatip Kapçak / Serbest

Mazıdağı 18 Kasım 1992

Namık Tarancı / Gerçek

Diyarbakır 20 Kasım 1992

Uğur Mumcu / Cumhuriyet

Ankara 24 Ocak 1993

Kemal Kılıç / Yeni Ülke

Şanlıurfa 18 Şubat 1993

Mehmet İhsan Karakuş

Silvan 13 Mart 1993

Ercan Gürel / HHA

20 Mayıs 1993

İhsan Uygur / Sabah

İstanbul 6 Temmuz 1993

Rıza Güneşer / Halkın Gücü

14 Temmuz 1993

Ferhat Tepe / Özgür Gündem

Bitlis 28 Temmuz 1993

Muzaffer Akkuş / Milliyet

20 Eylül 1993

Nazım Babaoğlu / Gündem

12 Mart 1994

Erol Akgün / Devrimci Çözüm

1994

Seyfettin Tepe / Yeni politika

28 Ağustos 1995

Metin Göktepe / Evrensel

İstanbul 8 Ocak 1996

Kutlu Adalı / Yeni Düzen

Kıbrıs 8 Temmuz 1996

Selahattin Turgay Daloğlu

İstanbul 9 Eylül 1996

Reşat Aydın / AA, TRT

20 Haziran 1997

Ayşe Sağlam Derince

3 Eylül 1997

Abdullah Doğan / Candan Fm

Konya 13 Temmuz 1997

Ünal Mesutoğlu / TRT İzmir

8 Kasım 1997

Mehmet Topaloğlu / Kurtuluş

Adana 1998

Ahmet Taner Kışlalı / Cumhuriyet

Ankara 21 Ekim 1999

Hrant Dink / Agos

İstanbul 19 Ocak 2007
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İsmail Cihan Hayırsevener

Bandırma 19 Aralık 2009

Nuh Köklü

İstanbul 17 Şubat 2015

Mustafa Cambaz

İstanbul 15 Temmuz 2016

Güngör Arslan

İstanbul 19 Şubat 2022
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11 Nisan 2020

TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı döneminde basılan gazeteler dağıtılamadığı için vatandaşın haber alma hakkının engellendiğine, basın kuruluşlarının da çok ciddi zarara uğradığına dikkat çekti. TGC Yönetim
Kurulu çağrı yaparak İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununu
çözmelerini istedi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Türkiye’de iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu süreçte gazete bayileri
kapalı olduğu için gazeteler dağıtılamamış, vatandaşlar gazetelere ulaşamamışlardır.
Darbe dönemlerinde dahi vatandaşın ekmek gibi, gazetelere de ulaşım hakkı sağlanmıştır.
Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Valilikler gazetelere ve vatandaşlara yönelik hiçbir açıklama yapmamıştır.
Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır.
Bu süreçte basılan yüzbinlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır.
Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar, 12 Nisan 2020 Pazar günü ve kararın alınacağı
diğer günlerde de tekrarlanacaktır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanması, ‘yurttaşların gazetesiz
bırakılmaması’ için çağrı yapıyoruz.”
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14 Nisan 2020

TGC gazetelerin basım ve dağıtımı için önlem alınmasını istedi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin basın ve dağıtımda yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelerine
ulaşabilmesi talebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya başvurdu. TGC Yönetim Kurulu’nun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya 14 Nisan 2020 Salı günü yaptığı başvuruda şu görüşler yer aldı:
“Sayın Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde gazete
basımı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan birçok sorun ulaşmıştır.

BASIN KURULUŞLARI ÇOK CİDDİ ZARARA UĞRAMIŞTIR
Başta yerel gazeteler olmak üzere yaygın gazetelerin de basım ve dağıtım süreci aksamıştır. Basılan yüz binlerce gazete elde kalmış, basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır.
Gazeteleri basamayan basın kuruluşları resmi ilan ve reklam kaybına uğramış, zora
düşmüştür.
Vatandaşlar ise gazetelerine ulaşamamıştır.

MATBAA İŞÇİLERİNE GAZETE BASIMI İÇİN İZİN VERİLMELİDİR
Yaşanan sorunların tekrarlanmaması için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı
18 Nisan ve 19 Nisan 2020 günlerinde ve yasağın tekrarlanacağı sonraki tarihlerde,
matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak işçiler için sokağa çıkma izni verilmesi gereklidir.

MATBAA İŞÇİLERİNİN BASIN KARTI YOKTUR
Cemiyetimize ulaşan bilgilere göre; bu süreçte matbaalar bulundukları ilçe kaymakamlıklarına izin dilekçesiyle başvurmuşlardır.
Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde çalışacak personelin listesiyle yapılan
başvurular, kaymakamlıklar tarafından kabul edilmemiştir.
Matbaa kuruluşlarına işçilerin basın kartlarıyla zaten sokağa çıkabilecekleri belirtilmiştir.
Oysa matbaa işçilerinin basın kartı bulunmamaktadır.

GAZETELERİN BASIMININ AKSAMAMASI GEREKLİDİR
Bu nedenle öncelikle halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkının
sağlanması için gazetelerin basımının aksamaması gereklidir.
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İZİN BAŞVURULARINA OLUMLU YANIT VERİLMESİNİ İSTİYORUZ
Matbaalardan gazete basımı için yapılacak toplu izin başvurularıyla, matbaa işçilerinin ikamet ettikleri ilçelerde yapacakları bireysel başvurulara olumlu yanıt verilmesini
istiyoruz.
Valiliğinizin konuyla ilgili kaymakamlıkları bilgilendirmesi, gerekli iznin geciktirilmeden verilmesi, vatandaşlarımızın gazetelerinin basılmasını sağlayacaktır.

GAZETELERİN DAĞITIMI İÇİN KÜÇÜK MARKETLERİN AÇIK TUTULMASINI ÖNERİYORUZ
Aynı şekilde gazetelerin dağıtımı konusunda da bir çözüm üretilmesi gereklidir.
Gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin açık tutulmasını
öneriyoruz.
Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir. Ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir.
Halkın haber alma hakkı için büyük önem taşıyan gazetelerin basım ve dağıtımı konusundaki taleplerimize olumlu yanıt vereceğinizi umuyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına bu zor süreçte size kolaylıklar
diliyoruz.”
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15 Nisan 2020

TGC: Sokağa çıkma yasağı günlerinde gazetelerin baskı ve
dağıtım sorunu çözülecek
Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde, gazetelerin
baskı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan sorunlar çözülecek. Vatandaşlar gazetesine ulaşabilecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2020 Salı günü İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya’ya yaptığı yazılı başvuru olumlu sonuçlandı.
İstanbul Valiliği yetkililerinden bugün iletilen bilgiye göre hafta sonu uygulanacak
sokağa çıkma yasağı süresince gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu mutlaka çözülecek.
Konuyu İçişleri Bakanlığı ile de paylaşan Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre;
sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazetelerin baskı ve dağıtımının aksamaması
için sürecin nasıl ilerletileceğinin bilgisi ayrıca duyurulacak. Cemiyet yaptığı yazılı başvuruda, gazetelerin basılabilmesi için matbaa işçilerine yazılı izin verilmesini, gazetelerin
dağıtılabilmesi için de küçük marketlerin ve bakkalların açık olmasını önermişti.
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16 Nisan 2020

TGC: Fox TV’ye verilen cezalar vatandaşların haber alma
hakkının engellenmesidir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Fox TV Ana Haber’e verilen 3 kez yayın durdurma ve
para cezasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basın özgürlüğü, Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın
haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. RTÜK’ten beklenen
yayın hizmeti ilkelerinin ihlaline ilişkin verdiği kararların Anayasa’ya, demokratik toplum
düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine uygun olmasıdır. RTÜK bir kamu kurumudur
ve tarafsız olma sorumluluğu vardır. RTÜK sansür kurulu olmamalı, her yayın organına
eşit davranma sorumluluğu olduğunu unutmamalıdır.
RTÜK tarafından son olarak Fatih Portakal’ın sunduğu Fox TV Ana Haber’e üç gün
yayın durdurma ve para cezası verilmiştir. Cezalar ölçüsüz, haksız ve orantısızdır. Vatandaşların haber alma hakkı engellenmiştir.
Gazetecilik kamu yararı amacıyla yapılan bir meslektir. Gazetecilerin görevi iktidarları
memnun etmek değildir. İktidar erkinin eleştirmesi, yayın durdurma ve para cezası gerekçesi olmamalıdır.
Tekrar tekrar hatırlatırız ki; Anayasanın ve Basın Kanununun amir hükümleri karşısında;
• Basın hürdür; sansüre tabi tutulamaz.
• Halkın haber alma/edinme hakkı demokratik toplumun temellerindendir.
• Her türlü ifade aracı (gazete, radyo televizyon, internet, sosyal medya vb..) Anayasal
koruma altındadır.
• Kamuoyunun sesi olan basının işlevini yerine getirebilmesi, özgür olmasına bağlı
olduğundan basın özgürlüğü, herkes için geçerli ve yaşamsal bir değerdir. RTÜK’ü bir kez
daha basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye, kararlarında Anayasa’ya
uygun davranmaya davet ediyoruz. “
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18 Nisan 2020

TGC: Gazetecilerin özgür bırakılması önünde yasal bir engel yok
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu cezaevindeki gazetecileri yok sayan İnfaz Yasası ile ilgili açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak cezaevindeki meslektaşlarımızın
özgür bırakılması için defalarca çağrı yaptık.
Koronavirüs (Covid 19) salgını cezaevlerine sıçramıştır. Bu süreçte meslektaşlarımızın
cezaevlerinde tutulmaya devam edilmesi yaşam haklarının ihlalidir.

ADALET VARSA MESLEKTAŞLARIMIZ SERBEST KALACAKTIR
Cezaevinde bulunan meslektaşlarımız, İnfaz Yasası’nın kapsamına bilerek ve isteyerek
alınmadılar. Ama buna rağmen serbest bırakılmalarının önünde hiçbir yasal engel yoktur.
TBMM görmese bile Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri bu hususu görecektir. Adalet
varsa meslektaşlarımız serbest kalacaktır.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ ÜÇ YILA ÇIKARILDI
Gazeteci meslektaşlarımız hakkında kanunda belirtilen en üst sınırdan ceza verilse dahi
denetimli serbestlik süresi üç yıla çıkarıldığı için şu anda cezaevinde tutuklu bulunan altı
gazeteci ‘Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser’
kapalı cezaevine girmeyeceklerdir.
Bu inadın nedenini anlayamıyoruz. İnfaz paketiyle hapishanelerden binlerce adli mahkum tahliye edildi. Uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık yapanları kapsamına alan bir
düzenleme söz konusudur. Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkı için
görev yapan gazetecilerin infaz paketinde yer almamasını kabul etmiyoruz.

DÜŞÜNCEDEN, HABERDEN KORKMAYIN
Gece yarısı özel olarak yapılan düzenlemelerle gazetecileri hapisten çıkarmama çabalarınızı gördük! Tarihe not düştük.
Düşünceden, eleştiriden, haberden, yorumdan korkmayın. Ancak bunların yasaklanmasını talep edenlerden korkun.
Tekrar hatırlatıyor ve uyarıyoruz; Türkiye artık bir gerçekle yüzleşmek zorundadır. Terörle
Mücadele Kanunu’ndaki Terör tanımı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ülkemize her hangi bir şekilde barış ve huzur getirmemiştir. Terör önlenememiş ve Kanun esasen amacını gerçekleştirememiştir.

YASADAKİ TERÖR SUÇLARININ TANIMI DEĞİŞTİRİLMELİ
Bu nedenle öncelikle Terörle Mücadele Kanunu’ndaki Terör suçlarının tanımı değiştirilmelidir.
Terör Suçları, Gazetecilikle, Basın ve Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ile yan yana getirilmemelidir. Gazetecileri yapılacağı söylenen düzenleme kapsamı dışında bıraktınız. Buna
açıkça yüksek sesle itiraz ediyoruz: ‘İnfazda eşitliği sağlayın, gazetecileri derhal tahliye edin.
Gazetecilik suç değildir.”
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2 Mayıs 2020

TGC 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı

“Gazeteciler bedel ödeseler de halkı aydınlatmaya devam
edecekler”
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu “Haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız. Ülke barışının sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest
bırakılması gereğine inanıyoruz” dedi. Açıklamada şu görüşler yer aldı.
“Bu yıl da Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü gazeteciler yeni sıkıntılarla ve güçlüklerle
karşılıyor. İnsanlık yüzyılın en büyük felaketlerinden koronavirüs salgınıyla mücadele
ederken gazeteciler de bu zorlu dönemde halkın haber alma kanallarını açık tutmak için
özveriyle çalışıyorlar.
Özellikle sahada görev yapan muhabir, kameraman ve foto muhabirleri bulaşıcı salgından korunmak için ne medya patronlarından ne de devletten yeterli destek görüyor.
Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan meslektaşlarımız da koronavirüsü karşısında
korumasız bir durumda bulunmaktadırlar. İnfaz Yasasıyla çete mensuplarının, katillerin,
uyuşturucu satıcılarının yararlandığı indirimden; kalemlerinden başka hiçbir silahı olmayan, yazıp çizmekten başka hiçbir suçu bulunmayan gazeteciler fevkalade güç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çabalıyorlar.

HALKIN HABER ALMA HAKKI ÖRSELENMEMELİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak ısrarla her platformda yineliyoruz:
Türkiye cezaevlerinde yüzlerce gazeteci tutan bir ülke ayıbından biran önce kurtarılmalı. Halkın haber alma, bilgilenme hakkı çeşitli yollarla örselenmemeli, düşünceyi
ifade özgürlüğünün önüne her geçen gün yeni engeller çıkarılmamalı. Hak ihlallerini
yazan, gündeme getiren, olayları halk adına sorgulayan gazeteciler suçlanıp cezalandırılırken, gerçek suçluların, azmettiricilerin toplumda serbestçe dolaşmaları adaletle bağdaşmıyor.
İktidarın basın sektörünün yüzde 90’ına egemen olduğu günümüzde hala gazetecilik
damarına sahip yürekli meslektaşlarımız görevlerini yapma uğraşındalar, bunu yaparken
de bedeller ödüyorlar. Basın sektöründe 10 binlerce gazeteci işsiz ve mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor. Yayın yasakları, sansür ve oto sansürün hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma, bilgilenme hakkını sağlamaya çalışan bir avuç gazeteciye
selam olsun.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR
Sadece son haftalarda yaşananlar bile gazeteciler üzerinde nasıl ağır bir baskı uygu278
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landığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
yıkılmasına ilişkin haberi nedeniyle başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Gazetesi’nden
dört haberci ifadeye çağrıldı. Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Olcay Büyüktaş Akça, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.
Fox TV ana haber sunucu Fatih Portakal hakkında twitter’da paylaştığı bir mesaj nedeniyle üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile
Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.
Basın İlan Kurumu Sözcü Gazetesi’ne 22 gün, Korkusuz Gazetesi için 19 gün ilan
kesme cezası uyguladı.
Şu unutulmamalı ki gazeteciler dönemlerin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle
ısrarla diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Gazeteciler bütün güç koşullara rağmen
ayaktadır, ayakta kalmaya da devam edecektir, bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklardır. Haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız.
Ülke barışının sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an
önce serbest bırakılması gereğine inanıyoruz.

ÜLKEMİZ BU AYIPLARDAN ARINDIRILMALIDIR
Yargı bağımsızlığı, editoryal bağımsızlık işlemiyor. İç barışı sağlamakla yükümlü siyasetçiler nefret söylemleriyle toplumu bölünmeye itiyor. Ülkemiz bu ayıplardan arındırılmalı, bunu gerçekleştirmesi gerekenler ise siyasetçiler ve iktidarlardır.
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesleğini özenle ve özveriyle yapan bütün
gazetecilere kutlu olsun. Umuyoruz ki gelecekte, demokrasinin yeşerdiği, cezaevlerinde
gazetecisi bulunmayan aydınlık ve barışçıl bir ülkede 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü
Günü’nü gururla kutlayacağız, bu en büyük dileğimiz.”
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10 Haziran 2020

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 74. Yaşında
TGC Başkanı Turgay Olcayto: Gazetecilik evrensel kurallara
uygun yapılırsa onurlu bir meslektir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunun 74. yılı nedeniyle açıklama yapan Başkan
Turgay Olcayto Cemiyetin kuruluşundan bu yana Sedat Simavi ile başlayan ilkeli duruşunu bugün de ödün vermeksizin sürdürdüğüne dikkat çekerek “Basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz. Bütün yurttaşlar için ama özelde
de gazeteciler için adil yargılama istiyoruz” diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunun 74.yılını kutlamanın mutluluğunu
yaşıyor. 10 Haziran 1946’da Sedat Simavi
önderliğinde gazeteciler Cihat Baban,
Sait Kesler, Sadun Galip Savcı ve Hayri Alpar’ın katılımı ile kuruldu.
Cemiyet in kuruluşundan bu yana
Sedat Simavi ile başlayan ilkeli duruşunu,
yönetim kurulları bugün de ödün vermeksizin sürdürüyor.
Bu yıl 10 Haziran’da dünyayı kasıp kavuran Covit-19 salgını dolayısıyla tören
yapılamadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yönetim kurulu adına Başkan Turgay Olcayto’da bir açıklama yaparak gazeteciliğin
günümüzdeki güçlüklerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

11 BİNİ AŞKIN GAZETECİ İŞSİZLİKLE BOĞUŞUYOR
“Bu yıl Cemiyete hizmet eden kıdemli gazetecilerle buluşamamanın burukluğu içindeyiz Umuyoruz ki gelecek yıl yine birlikte 75. yılımızı kutlama olanağına kavuşacağız”
diyen TGC Başkanı Turgay Olcayto, evrensel gazetecilik kurallarına uygun dürüst icra
edildiğinde gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
“Şimdilerde gazetecilik sermaye, patron ve iktidar kıskacında büyük sıkıntılar içinde
yaşantısını sürdürmeye çalışıyor. 11 bini aşkın gazeteci işsizlikle boğuşuyor. Gazetecilerin,
yazarların, düşün insanlarının yıllardır çile doldurdukları cezaevleri ülkenin bu insanlık
ayıbını gizlemekten uzak. Adalet mekanizmasının eşitlikçi bir biçimde işlemediği, eleştirel
gazeteciliğin suç sayıldığı tuhaf bir ortamı yaşıyoruz. Her platformda yinelediğimiz sözü
bir kez daha anımsatıyoruz “gazetecilik suç değildir.”
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NESNEL HABERCİLİK YAPAN GAZETELER, İNTERNET PORTALLARI İKTİDAR BASKISINDAN
NEFES ALAMAMAKTADIR
İktidar Covit-19 salgını dolayısıyla görevlerini özveriyle yapan gazetecileri göz ardı
etmiştir. İşsizlik konusunda hazırlanan paketlerde gazetecilerin adı geçmemektedir. Tam
tersine gazetecilerin özlük haklarına ilişkin uzun yıllardan bu yana gelen kıdem tazminatları gibi kimi kazanımları da ellerinden alınmak istenmektedir. Nesnel habercilik
yapan gazeteler ve haber portalları iktidarın baskısından ötürü nefes alamamaktadır.
Tarafsızlığını yitirmiş RTÜK, Basın İlan Kurumu gibi kuruluşlarla gazeteciler ekonomik
bakımdan çökertilmek istenmektedir. Bütün bunlara rağmen gazeteciliğin halkın haber
alma hakkını sağlamak olduğunun bilincinde olan genç meslektaşlarım dimdik ayaktalar
ve halkı aydınlatmaya, gerçekleri anlatmaya devam ediyorlar.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu başta Sedat Simavi olmak üzere bugüne kadar basın topluluğumuza ve Cemiyetimize katkıda bulunan meslek ustalarımıza
minnet borçludur. Onların bize çizdiği yolda bu 74. yılda da dimdik ayaktayız.

CEZAEVLERİNDEKİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ GAZETECİLERİN SAĞLIK SORUNLARI ÇÖZÜLSÜN
İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler, hak ihlalleri ve gazetecilere yönelik baskıları
savuşturmak için mücadele etmeye hazırız. Düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz. Bütün yurttaşlar için ama özelde de gazeteciler için adil yargılama
istiyoruz.
Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü gazetecilerin sağlık sorunlarının çözülmesi de en
büyük beklentimizdir. Bütün üyelerimize ve gazeteciliğin gücüne inanan tüm dostlarımıza ‘Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun’ diyorum, sağlıklı
esenlik dolu günler diliyorum.”
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8 Haziran 2020

TGC: İktidar halkın haber alma hakkını engellemekten
vazgeçmelidir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basın özgürlüğü, Anayasamız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın
haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. Halkın demokratik
toplumda tartışma ortamına katkı sağlayan her konuda doğru, güvenilir bilgiye erişim
hakkı vardır.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu olağanüstü günlerde gazeteciler halkın
haber alma ve bilgilenme hakkı için özveriyle görev yaparken, ne yazık ki, iktidar da gazetecileri hedef göstermekten, sabah evlerinde gözaltına almaktan vazgeçmiyor.
Son olarak bugün Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber
Müdürü Müyesser Yıldız’ın evlerinde gözaltına alındıklarını üzüntüyle öğrendik. Meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetinden gözaltına alınması açıkça verilmek istenen bir gözdağıdır. Suçlamalar ne olursa olsun savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek gazetecilerin
böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaması gereken bir uygulamadır.
Türkiye’de demokrasinin yeşermesi için haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız. Bunun için de gazeteciler görevlerini yapabilmeli. Hak ihlallerini yazan, gündeme
getiren, olayları halk adına sorgulayan gazeteciler, haber verme faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmamalı, tutuklanmamalı.
Ülkede demokrasinin yeşermesi ve barışın sağlanabilmesi için Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın ve cezaevinde bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gereğine inanıyoruz.
Bu gerçekler ışığında iktidarı bir kez daha Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, halkın haber alma hakkını engellememeye davet ediyoruz.”
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23 Haziran 2020

TGC: Gazetecileri yargılamaktan vazgeçin
Gazeteciliğin suç olmadığını, topluma gözdağı vermek için gazetecilerin tutuklandığına
dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu 24 Haziran 2020 Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak altı gazeteci için bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Halkın demokratik toplumda tartışma ortamına katkı sağlayan her konuda doğru,
güvenilir bilgiye erişim hakkı vardır. Demokrasinin yeşermesi için haberin özgürce dolaşabildiği bir ülke olması gereken Türkiye, korku ikliminde yaşamayı hak etmiyor.
Türkiye maalesef hala cezaevlerinde en fazla tutuklu gazeteci bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Hak ihlallerini dile getiren gazeteciler halkı bilgilendirdikleri için tutuklanıyor, gazeteci Saygı Öztürk bir haberi nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu tarafından tehdit
ediliyor. Baro başkanları hak taleplerini dile getirmek için yürüyüş yapamıyor, Ankara’ya
girmeleri engelleniyor. Adil yargı için avukatlar cezaevlerinde açlık grevi yapıyor. İktidarın
hoşuna gitmeyen haber yapan gazetelere rekor cezalar veriliyor.
Bu karanlık tabloda 3.5 aydır “MİT Kanunu’na Muhalefet” iddiasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve haklarında 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istenen altı
gazeteci, ilk kez 24 Haziran 2020 Çarşamba günü Çağlayan’daki İstanbul 34’üncü Ağır
Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni
Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni
Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Aydın Keser Libya’da ölen MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haber yaptıkları
gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Bu son olayda olduğu gibi ne yazık ki, yıllardır toplumu susturmak için gazeteciden
suçlu yaratılmaya çalışılıyor. Gazetecilik suç değildir. Halkın bilmesi istenmeyen her haberin terör ya da casusluk faaliyeti olarak gösterilmeye çalışılmasından artık vazgeçilmesini istiyoruz.
Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkını engellemek için gazetecileri tutuklamanın basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne, Anayasaya aykırı olduğunu
tekrar hatırlatıyoruz. Ülkede demokrasinin yeşermesi ve barışın sağlanabilmesi için cezaevinde bulunan 84 gazetecinin bir an önce serbest bırakılması gereğine inanıyoruz.
İktidarı bir kez daha Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya,
halkın haber alma hakkını engellememeye davet ediyoruz.”
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1 Temmuz 2020

TGC: RTÜK’ün Tele1 TV ve Halk TV’ye verdiği cezalar sansürdür
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, RTÜK’ün Tele1 TV ve Halk TV’ye verdiği 5
günlük ekran karartma cezalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "RTÜK, halkın
haber alma hakkını engellemeyi sürdürüyor. Tele1 TV ve Halk TV’ye verilen cezalarla
medya kuruluşlarının kamusal meseleleri halka ulaştırması engelleniyor" denildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye’de demokrasinin yeşermesi için haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum
olmalıyız. Oysa RTÜK yine basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyen bir karara
imza atmış ve gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale etmiştir.
RTÜK kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırı olamaz. Demokratik toplum ölçütü, çağdaş ve özgürlükçü bir anlayışla yorumlanmalıdır.
Bir kamu kurumu olarak tarafsız davranması gerekirken sansür kurumu görevi üstlendiği gözlenen RTÜK iktidara yakın medya kuruluşlarıyla ilgili şikayetleri yok saymakta,
Tele1 TV ve Halk TV’ye verdiği beş günlük ekran karartma cezalarıyla eleştirel medyaya
bedel ödetmektedir.
Kamusal meselelerin halka ulaştırılması engellenmektedir. Eleştirel medya kuruluşlarının ekonomik olarak zayıflatılıp kapatılmasına neden olacak bu kararlar basın tarihi
açısından bir kara leke olarak anılacaktır.
RTÜK’ü sansürden ve ekran karartma cezasından vazgeçmeye, kararlarında tarafsız
davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet
etmeyi sürdürüyoruz.”
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28 Temmuz 2020

TGC : İstanbul Sözleşmesi Korunmalı ve ivedilikle uygulanmalıdır
İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, medyayı da endişe
verici boyutta artış gösteren kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet karşısında sorumlu yayıncılık yapmaya çağırdı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu kadına karşı şiddeti önlemek için 1 Ağustos 2014 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin ivedilikle uygulanmasının, medyanın da bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin
önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Açıklamada “İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet, ev içi şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ilişkin en kapsamlı tanımlamaları yapması, güvence altına aldığı
hakların yerine getirilmesi, hiçbir ayrımcılık yapılmayacağının düzenlemesi bakımından
vazgeçilmezdir. İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili gazeteciye düşen sorumluluk ise kadına yönelik şiddet haberlerinde, köşe yazılarında sözleşmenin ilgili maddelerine atıfta bulunması, uygulamadaki eksiklerin giderilmesi yönünde öncü misyonu üstlenmesidir”
denildi.
Medyanın erkeği koruyan dilinin, cinayetlerdeki ve kadına yönelik şiddetteki rolünün
de vurgulandığı açıklamada şu noktalara işaret edildi:
“Gazetecinin sorumluluğu haberlerde işlenen suçu gerekçelendirmek değil, suçun
ilgili yasa ve sözleşmeler çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır.
Kadına yönelik cinayet ve şiddet haberlerinde salt failin ifadelerine dayanarak ve
olayın tüm detaylarıyla anlatımı, katillerin değil, öldürülen kadınların fotoğraflarının
kullanımı, şiddetin pornografisinin üretimine yol açmaktadır.
Gazeteci şiddetin pornografisinin üretiminden kaçınmakla sorumludur.”
Açıklamada, 1995’de Pekin’de yapılan 4. Dünya Kadın Konferansı’nda kadınlarla ilgili
12 kritik alandan biri ilan edilen medyaya çağrıda bulunuldu:
• “Türkiye'nin de altına imza attığı Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 19 no’lu tavsiye kararında ‘Medyanın kadınlara duyulan saygıyı teşvik etmesi ve kendisinin buna saygı duyması için etkin önlemleri alması
gerektiği’ belirtilmektedir.
• Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi'nin program hizmetlerinin insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasından yayıncıyı sorumlu tutan ilgili maddeleri
unutulmamalıdır.
•
Bu çerçevede Türkiye'nin ilk imzacısı olmak ve adını vermekle gurur duyduğu
İstanbul Sözleşmesi, kadına ve ev içi şiddete karşı medya için de alınacak tutum ve habere yaklaşım konusunda temel bir yol haritası niteliğindedir.
•

Sözleşmenin şartlarının uygulanabilirliği bile tam olarak hayata geçirilmemişken
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‘uygulamadan kaynaklı sorunların’ var olduğu iddiası gerçekçi değildir.
•
Medyanın bir bölümünün kendi gücüne sığınarak sözleşmeyle ilgili aykırı nitelikteki ‘toplumun hassas değerlerini zedelediği, yuva yıktığı gibi ‘subjektif görüşleri ‘genel
doğru’ gibi sunması Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesine aykırıdır.
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak ‘ev içi şiddet
mağduru olan yaşı ne olursa olsun (çocuk, genç, yetişkin, yaşlı) kadın ve erkek bireyleri
kapsayan İstanbul Sözleşmesi’nin korunması ve uygulanması konusunda iktidara ve
medyaya çağrıda bulunuyoruz.”
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29 Temmuz 2020

TGC: Gazetecilik suç değildir, suçları ve suçluları aklama yeri
hiç değildir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu son dönemde medyada eli kanlı katillere,
suç örgütü üyelerine, her türlü yolsuzluğa karışmış kişilere savunma ve aklanma olanağı
verildiğine dikkat çekerek yaptığı açıklamada “Bu kesinlikle gazetecilik faaliyeti olarak
nitelenemez” dedi. Bu tip yayınların Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne
aykırı olduğuna işaret eden Cemiyet Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer
aldı:
“Son dönemde gazetecilik alanında karşılaştığımız sorunlara bir yenisi eklendi. Medya
kuruluşlarının çok büyük bir bölümünde iktidar sahiplerine yönelik en ılımlı eleştirileri
bile dile getirenlere ekranlar ve gazete sayfaları kapatılırken, eli kanlı katilleri, suç örgütü
üyelerini, teröristleri, her türlü yolsuzluğa karışmış kişileri ekranlarda görmeye başladık.
Katilleri, suç örgütü üyelerini, yolsuzluk yapanları koruyup kollayanları, onların ardındaki ilişkileri ortaya çıkartmak için bu kişileri sorgulamak gazeteciliktir. Bu tür gazetecilik
halkın haber alma özgürlüğüne, gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eder.
Bu kişilere serbest kürsü verip, onlara kendilerini savunma ve aklanma olanağı vermek
gazetecilik değildir. Doğrusu bu tür haberleri ve televizyon programlarını yapanları nasıl
niteleyeceğimizi bilemiyoruz. Ama bu kesinlikle bir gazetecilik faaliyeti olarak nitelenemez. Gazetecilik suç değildir, suçları ve suçluları aklama yeri hiç değildir
Son günlerde mesleğimizin geçmişinde hemen hemen hiç tanık olmadığımız bu tür
‘aklama’ çabaları sıkça karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bunu mesleğimiz adına büyük bir
üzüntü ile karşılamaktayız.
Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak ‘Türkiye Gazetecileri
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nden gazetecinin temel görevleri arasında yer alan aşağıdaki
ilkeleri bir kez daha anımsatmakta yarar görüyoruz:
Gazeteci; başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak
üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.
Gazeteci; milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, din, mezhep,
inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar ve bireylerin haklarını tanır, saygı gösterir.
Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır.
Gazeteci; bireylerin, toplulukların ve ulusların kültürel değerlerini, inançlarını veya
inançsızlığını saldırı konusu haline getiremez, küçümseyemez, alay edemez.
Gazeteci; şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın yapamaz.”
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9 Eylül 2020

TGC’den tutuklu gazetecilere destek
MİT Kanunu’na muhalefet nedeniyle İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde üçü altı aydır
tutuklu, sekiz gazeteci 9 Eylül 2020 Çarşamba günü ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Gazetecilerin, basın meslek
örgütleri temsilcilerinin, milletvekillerinin, tutuklu gazetecilerin yakınlarının katıldığı
basın açıklamasında gazetecilerin özgür bırakılması istendi.
Yargılanan ve tutuklu gazetecilere desteğini sürdüren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
adına basın açıklamasına Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı. TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş yaptığı açıklamada, “Gazetecilik terör ya da casusluk faaliyeti değildir. Halkın
haber alma hakkını engellemek isteyenler ısrarla gazetecileri hedef gösteriyor. Bugüne
kadar 750 gazeteci tutuklandı. İçeride altı aydır tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan,
Hülya Kılınç ve Murat Ağırel ile tüm meslektaşlarımızın özgür bırakılmalarını istiyoruz.
İktidarı Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz. Gazetecilik suç değildir” diye konuştu.
DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ise yaptığı konuşmada “Meslektaşlarımız derhal tahliye edilmeli. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ayaklar altında. Van’da TRT dizisiyle ilgili şaka yaptığı için bir meslektaşımız gözaltına alındı. Artık baskılar tahammül
edilemez halde. Tahammül etmeyeceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayıncaya kadar mücadele edeceğiz” dedi.
Bir önceki duruşmada tahliye olan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ise “hapisteki üç gazetecinin sesi olmak için buradayız” diyerek şöyle konuştu:
“Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç 6 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu. Elbette sebebi, onların ellerini kollarını bağlamak için bahane edilmiş bir haber. Bu öyle
bir haber ki Cumhurbaşkanı milyonlarca insana açıkladığı halde devlet sırrı oldu! Bu öyle
bir haber ki bir köy muhtarından eski silah arkadaşlarına kadar binlerce kişi paylaştığı
halde ilk kez ifşa olmuş” oldu! Ama adımız ne olursa olsun, biz onların ortaya çıkmasını
istemediklerini yazmaya devam edeceğiz.”
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20 Eylül 2020

TGC: Gazeteci barışa zarar verecek dilden uzak durmalı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yunanistan’da yayınlanan Dimokratia Gazetesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küfür içeren manşeti nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Gazeteci basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü, evrensel etik değerler çerçevesinde
kullanarak halkı bilgilendirmek zorundadır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu hassas
dönemde medya kuruluşlarına düşen görev de barıştan yana, etik değerlere uyarak yayın
yapmaktır.
Yunan Gazetesi Dimokratia‘nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küfür içeren manşeti gazetecilik mesleği ile bağdaşmaz. Bu manşet ile Dimokratia kendisini gazete olarak tanımlama hakkını yitirmiştir.
Türk ve Yunan halkları arasında yıllardır süren barışı tehdit eden, evrensel gazetecilik
değerlerini hiçe sayan bu yaklaşımı kınıyoruz.
Hem Yunan hem de Türk medyasını, halkların kardeşliğine ve barışa zarar verecek
dilden uzak durmaya davet ediyoruz.
Bu süreçte Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin Temel
Görevleri başlığını hatırlatma gereği duyuyoruz.
‘Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici
yayından kaçınır. Gazeteci; şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın yapamaz.’
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13 Ekim 2020

TGC: TBMM gazetecilerin fiili hizmet zammı
hakkı için acil düzenleme yapmalı
Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan,
1977 yılında tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008’de iptal edilmiş,
2013 yılında yeniden getirilmişti. 2013 yılında getirilen düzenlemeyi de haksızlığa neden
olduğu gerekçesiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal etmişti.
Anayasa Mahkemesi’nin TBMM’ye yasal düzenleme için 9 ay süre tanıdığına dikkat
çeken TGC Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada “TBMM 14 Kasım 2020’ye kadar yasal
düzenleme yapmaz ise gazeteciler kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet
zammı hakkını yitirecek. En ivedi çözüm olarak 506 sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye geri dönülmelidir” dedi. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer
aldı:

“FİİLİ HİZMET ZAMMI GAZETECİLERE 43 YIL ÖNCE TANINDI
Basın mesleğinde çalışan sigortalılar ilk defa 506 sayılı Kanuna 11.08.1977 tarihinde
2098 sayılı Kanunla eklenen Ek madde 5'e göre itibari hizmet sürelerinden yararlanma
hakkına kavuşmuştur. 43 yıl önce bu kanunla gazetecilere, basın alanında çalışmanın
yıpratıcı ve öldürücü olduğu vurgulanarak her yıl için 90 günlük bir itibari hak tanınmış,
gazeteciler için erken emeklilik sağlanmıştır. Bir gazeteci için meslek süresi boyunca beş
yıl erken emeklilik hakkı sağlanmış oldu. Kanun gerekçesi halen geçerlidir.

FİİLİ HİZMET ZAMMI 2008’DE İPTAL EDİLDİ
2008-2013 döneminde gazetecilerin durumunda önemli bir değişiklik olmuştur
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu yerine yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun’da gazetecilik mesleği fiili hizmet zammından
yararlanacak meslekler arasından çıkarılmıştır.

FİİLİ HİZMET ZAMMI 2013’TE YENİDEN GETİRİLDİ
Van’da 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli’nin
enkazı altında kalan iki gazeteci meslektaşımızın vefatından sonra fiili hizmet zammı kamuoyunda tekrardan tartışılmaya başlamıştır. 10 Ocak 2013 tarihinde 6385 sayılı Kanun’la gazetecilik mesleği, tekrardan fiili hizmet zammından yararlanacak meslekler
grubuna dahil edilmiştir. Ancak fiili hizmet süresi zamlarının üç yılı geçmemek üzere
yarısı, emeklilik yaş sınırlarından indirilmesi düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme 506
sayılı yasa dönemindeki düzenlemeden daha geri bir düzenlemedir.

2013 YILINDAKİ DÜZENLEME HAKSIZLIĞA YOL AÇTI
Yeni düzenlemeyle basın sektöründe çalışan işverenleri tarafından Basın İş Kanunu
kapsamında çalıştırılmayan gazeteciler, bu haktan yararlanmaz hale gelmiştir. Kanunda
yapılan düzenleme ile gazetecilik mesleğini yapanlar arasında basın kartı sahibi olan ve
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basın kartı sahibi olmayan gazeteci şeklinde ikili bir ayrım ortaya çıkmıştır.
Aynı işi yapan iki gazeteciden biri Basın İş Sözleşmesi’yle çalıştırıldığı için basın kartı
alabilirken, diğer meslektaşımız ise işvereni tarafından Basın İş Sözleşmesiyle çalıştırılmadığı için basın kartı alamaz hale gelmiştir. Bu nedenle aynı işi yapmalarına rağmen
sigortalılık hakları bakımından farklı düzenlemelere tabi olmuşlardır.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARI
İstanbul 22. İş Mahkemesi tarafından görülen bir davada, mahkeme, gazetecilerin
fiili hizmet zammını düzenleyen 5510 sayılı Kanunun 40. Maddesinin 16. bendinin iptali
talebiyle 9 Nisan 2019 tarihinde Anayasaya Mahkemesi’ne başvurmuştur.
Dava sonunda Anayasa Mahkemesi basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlara 'yıpranma payı' getiren düzenlemeyi, Anayasa'nın 13 ve 60'ıncı maddelerine aykırı olduğu
gerekçesiyle 14 Şubat 2020 tarihinde iptal etmiştir.
Mahkeme basın kartı verilecek kişilerin nitelikleri ve basın kartının verilmesine ilişkin
şartlar yönünden herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığını, konunun yönetmelikle
düzenlendiğini, bu haktan sadece basın kartı sahibi kişilerin yararlanabileceği öngörülerek sosyal güvenlik hakkına bir sınırlama getirildiğine dikkat çekmiştir. Mahkeme yasal
düzenleme için 14 Kasım 2020 tarihine kadar süre tanımıştır.

506 SAYILI YASA DÖNEMİNDEKİ DÜZENLEMEYE GERİ DÖNÜLMELİDİR
Son olarak geldiğimiz noktada;
1. Anayasa Mahkemesi, iptal kararının dokuz (9) ay sonra yürürlüğe girmesini öngörmüştür. Dokuzuncu ayın sonuna gelinmesine rağmen TBMM halen bir yasal düzenleme yapmamıştır.
2. Ağır ve yıpratıcı koşullarda çalışan gazetecilerin haklarını korumak için kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkında TBMM acilen bir düzenleme yapmalıdır.
3. Sosyal Güvenlik Hakkı’ndan yararlanmak için “Basın Kartı Sahibi olan”, “Basın
Kartı Sahibi olmayan” gazeteci ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.
4. En ivedi çözüm olarak 506 sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye geri dönülmelidir.
5. Buna göre aşağıda yer alan bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz.

SİGORTALILAR

HİZMETİN GEÇTİĞİ YER

EKLENECEK SÜRE

212 Sayılı Kanunla değiştirilen 5953
sayılı Basın iş Kanunu kapsamına tabi
olarak çalışan sigortalılar

5953 sayılı Basın İş Kanunu 1. maddesi kapsamına giren işyerleri

90 gün

Bu çözüm tarzı, 1977 yılından 2008 yılına kadar uygulana gelen hukuk geleneğine
uygun bir çözüm olarak varlığını sorunsuz olarak devam ettirebilir. Kamuoyunun bilgisine
saygılarımızla sunuyoruz.“
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23 Ekim 2020

TGC: Gazeteciler yıpranıyor, basın kartı şartı kaldırılsın
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilerin beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payını alabilmesi için iktidarın getirdiği “basın kartı şartı”nın kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce raporlarla ve basın açıklamalarıyla konuyu
gündeme getiren TGC, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nun 22 Ekim 2020 Perşembe günü
yaptığı toplantıya katılarak basın kartı zorunluluğunun büyük bir adaletsizliğe yol açacağına dikkat çekti.
Ankara- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, iktidarın torba yasaya eklediği gazetecilerin
beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payı için "5953 Sayılı Basın İş Yasası ile
çalışıyor olmaları" yeterliyken, "basın kartı sahibi olma şartı" getirilmesine karşı itirazlarını
sürdürüyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara Temsilcisi Taylan Erten, 22 Ekim 2020 Perşembe
günü saat 10.00’da yapılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katıldı. Komisyonun gündeminde yer alan Torba Yasa ile gelen yıpranma payının ancak basın kartı olan
gazetecilere verileceğini düzenleyen maddeyle ilgili TGC’nin itirazlarını dile getirdi.
5953 Sayılı Basın İş Yasası ile çalışan gazetecilerin tümünün yıpranma payı hakkından
yararlanması gerektiğine dikkat çeken ve komisyon üyesi milletvekillerin sorularını da yanıtlayan Taylan Erten şunları söyledi:
“İktidarın torba yasayla Meclis'e getirdiği yasa maddesine göre sadece Basın Kartı Sahibi olan ve fiilen çalışan meslektaşlarımız yıpranma payından yararlanabiliyor. Bu yasa
maddesiyle önceki düzenlemeden farklı olarak yıpranma payı süresi yani fiili hizmet
zammı süresi 3 yıldan 5 yıla çıkıyor. Bu değişiklik olumlu. Ama basın kartı zorunluluğu
getirilmesiyle gazeteciler açısından hak ihlalinin sürdüğünü düşünüyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bizim talebimiz basın kartı şartının kaldırılması yönünde. 5953 sayılı Basın İş Yasası ile çalışan ama İletişim Başkanlığı’nın eleştirel yayın yaptıkları için basın kartlarını vermediği binlerce gazeteci var. Bu
maddeyle gazeteciler hem basın kartlarını hem de yıpranma payı haklarını kaybetmiş
olacaklar. Adaletsizlik ikiye katlanacak.
Basın İş Yasası ile gazeteci olarak çalıştıkları ve mesleğin koşulları nedeniyle yıprandıkları halde İletişim Başkanlığı uygun görmediği için bu haktan yararlanamayacaklar.
Dava açmak zorunda kalacaklar. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkı açısından gazetecilik mesleğinin yapılması yine zorlaştırılmış olacak. 5953 sayılı Basın İş Yasası ile çalışan
tüm gazetecilerin yıpranma hakkından yararlandırılmasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca gazetecilik yaptıkları halde işverenleri tarafından Basın İş Yasası
ile çalıştırılmayan 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı çalıştırılan meslektaşlarımızın yıpranma
payından yararlanmalarını sağlayacak bir düzenleme de mutlaka yapılmalı diye düşünüyoruz."
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10 Kasım 2020

TGC: Gazeteci önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur
“Gazetecilik oto sansür uygulamak değildir” diyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim
Kurulu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını haberleştirmeyen medya
kuruluşlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basında oto sansür tarihi açısından 8 Kasım 2020 Pazar günü çok talihsiz bir gün
yaşanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım 2020 Pazar akşamı resmi
sosyal medya hesabı üzerinden bir mektup yayınlayarak istifa etmesi, kendilerini “merkez medya” olarak niteleyen televizyon kanalları ve gazetelerde haber olarak yer bulamamıştır.
İktidara yakın medya kuruluşlarında görev yapan yöneticiler Bakan Albayrak’ın istifa
mektubuyla ilgili bilgiyi yurttaşlara iletmekten kaçınmışlardır. Muhabirleri bu istifayı
doğrulayan bilgiyi kendilerine ulaştırsa da gerçeği halka paylaşmamayı tercih etmişlerdir.
Oto sansür uygulayarak Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranmışlardır.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin Gazetecinin Temel Görevleri
bölümünün D maddesine göre “Gazeteci; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma,
yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken kendi açısından sonuçları ne olursa
olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundadır.
Gazeteci; basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüstçe kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci,
önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine
olan sorumluluklarından önce gelir. Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları’nın Özdeşleşme maddesine göre ise gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması
karşılığı hiçbir maddi veya manevi menfaat sağlayamaz; çıkar çatışması yaratmaktan
kaçınır. Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir, herhangi bir partiden sorumlu muhabir ise o partinin üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde
yayın yapmamalıdır.”
Gazetecilik kamu yararına halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmektir. Gazetecilik alenileşmiş bir bilgiyi ‘iktidar ne der’ kaygısıyla saklamak değildir. Tüm meslektaşlarımızı koşullar ne kadar zor olursa olsun Türkiye
Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapmaya, halktan gerçekleri gizlememeye davet ediyoruz.
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13 Kasım 2020

TGC: Basın kartı olmayan gazeteciye artık yıpranma hakkı da yok
İktidarın gazetecilere yönelik hak ihlallerinin sürdüğüne dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada ”İletişim Başkanlığı iktidarın istediği gibi yayın yapmayan
binlerce gazeteciye basın kartını vermiyor. İktidar şimdi de yıpranma payını basın kartı
taşıma zorunluluğuna bağlayarak yeni bir hak ihlali yaratıyor” denildi.
İstanbul - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 212 sayılı yasayla değiştirilen "5953 Sayılı
Basın İş Yasası ile çalışıyor olmaları" yeterliyken gazetecilerin beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payının iktidar tarafından basın kartı taşıma şartına bağlanmasına tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı
açıklamada şu görüşler yer aldı.
“Gazetecilerin ağır meslek koşulları nedeniyle beş yıl erken emekli olmalarını sağlayan yıpranma payı hakkının yalnızca basın kartı taşıyanlar için geçerli olmasını sağlayan
yasa teklifi 11 Kasım 2020 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. TGC’nin,
basın meslek kuruluşlarının, muhalefet partilerinin basın kartı taşıma şartının kaldırılması
ve tüm basın çalışanlarına bu hakkın tanınması yolundaki taleplerini içeren önerge de
AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla reddedildi.
TGC Yönetim Kurulu olarak bu süreçte, yıpranma payı hakkı için sadece Basın İş Kanunu ile çalışıyor olmanın yeterli olmasını talep ettik. Konuyu tüm partilere ilettik. TGC
Ankara Temsilcimiz Taylan Erten, Meclis’te Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan toplantıya
katılarak gazetecilerin sorunlarını anlattı ve soruları yanıtladı. Ancak iktidar, beş yıl erken
emekli olabilmek için Basın İş Yasası ile çalışıyor olsa bile gazetecilere basın kartı taşıma
zorunluluğu getirdi. Bu karar gazetecilerin yeni bir hak ihlali yaşayacakları anlamına geliyor. Çünkü iktidar basın kartını baskı aracı olarak kullanmayı tercih ediyor.
Özellikle bağımsız yayın organlarında Basın İş Yasası ile çalışan ama İletişim Başkanlığı’nın eleştirel yayın yaptıkları için basın kartlarını vermediği binlerce gazeteci bulunuyor. Bu maddeyle basın kartlarına el konulmuş gazeteciler yıpranma payı haklarını da
kaybetmiş olacaklar. İktidar kendi görüşüne yakın olmayan yayın organlarında görev
yapan gazetecilerin halkın haber alma ve bilgilenme hakkı için yaptıkları gazetecilik faaliyetini zorlaştırmayı, engellemeyi sürdürecek.
Anlaşılan o ki, meslektaşlarımız Basın İş Yasası ile gazeteci olarak çalıştıkları ve mesleğin ağır koşulları nedeniyle yıprandıkları halde İletişim Başkanlığı uygun görmediği
için bu haktan yararlanamayacaklar. Dava açmak zorunda kalacaklar.
Basın İş Yasası ile çalışan tüm gazetecilerin yıpranma hakkından yararlandırılmasını
sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca gazetecilik yaptıkları halde işverenleri tarafından Basın İş Yasası ile çalıştırılmayan, 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı çalıştırılan
meslektaşlarımızın yıpranma payından yararlanmalarını sağlayacak bir düzenlemenin
de yapılması için iktidara ve muhalefete çağrı yapmayı sürdürüyoruz. “
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3 Aralık 2020

TGC: Habertürk’e verilen ceza halkın haber alma hakkını
engellemektedir
Türkiye Gazetecililer Cemiyeti Yönetim Kurulu Habertürk TV’ye bir program nedeniyle
RTÜK tarafından 5 kez yayın durdurma, en üst sınırdan para cezası verilmesini, basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. TGC Yönetim Kurulu’nun
konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“İktidarın yine bir yargı reformu yapılacağını açıklamasının ardından basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün engellenmesine yönelik haksız baskı ve cezaların ağırlaşarak
sürmesi düşündürücüdür.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK tarafından Habertürk TV’ye 28 Kasım 2020
tarihinde yayınlanan ‘Gerçek Fikri Ne?’ isimli bir programda konuşmacı milletvekilinin
sözleri nedeniyle ağır bir ceza verilmiştir. Habertürk’e 5 kez yayın durdurma ve en üst
sınırdan idari para cezası uygulanmıştır.
RTÜK verdiği cezalarla medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya çalışmaktadır.
Cezalar ölçüsüz, haksız ve orantısızdır. RTÜK’ün bu ceza kararlarıyla eleştirel yayıncılık
yapan kuruluşlar, ekonomik olarak zayıflatılmaktadır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun verdiği cezalar amacını aşıp, yine yasaların
önüne geçmiş ve halkın haber alma hakkını yok sayan bir tutuma dönüşmüştür.
Gazetecilerin görevi iktidarları memnun etmek değildir. İktidar erkinin eleştirilmesi,
yayın durdurma ve para cezası gerekçesi olmamalıdır.
RTÜK’ü bir kez daha basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye, kararlarında Anayasa’ya uygun davranmaya davet etmeyi sürdürüyoruz.”
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15 Aralık 2020

TGC: Her türlü şiddet ve tacizin karşısındayız
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu edebiyat dünyasında tartışılan taciz iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Hasan Ali Toptaş'a 2013 yılında verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nün iptal edildiğini duyuran TGC Yönetim Kurulu’nun
açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Kadınlar çalışma yaşamının her kademesinde başarıyla yer almaktadır. Karşılarındaki en önemli engellerden birinin işin zorluğu değil, iş hayatında karşılaştıkları cinsel
tacizler olduğu ortadadır ve bunun her gün birçok örneği kamuoyuna yansımaktadır.
Kadınlara, erkeklere, çocuklara yönelik şiddet, cinsel içerikli, bedensel, sözlü saldırı
ve bezdiri içeren her türlü davranış taciz ve suçtur.
Günümüzde yasal düzenlemelerle engellenmeye çalışılan cinsel tacize karşı toplumun her bireyi ve kurumu karşı çıkmakla sorumludur.
TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu bu konuda yıllardır bir çalışma yürütmektedir.
Hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu ile hem kadın habercilerin yaşadıkları sorunlar gündeme taşınmış, hem de kadın haberlerinin nasıl hazırlanması ve medyada nasıl yer alması gerektiği ile ilgili ilkeler ortaya konulmuştur.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, son günlerde edebiyat alanında gündeme gelen bazı yazarların isimlerinin geçtiği cinsel taciz iddialarını gündemine alarak
değerlendirmiştir. Bu yazarlardan biri olan Hasan Ali Toptaş 2013 Sedat Simavi Edebiyat
Ödülü’nü almıştı.
Hasan Ali Toptaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalar da dikkate alınarak konu değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulu TGC internet sitesindeki 2013 TGC Sedat Simavi
Ödülleri’ni kazananlar listesinden Hasan Ali Toptaş’ın adının kaldırılarak verilen Edebiyat
Ödülü’nün iptal edilmesine karar vermiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her türlü
şiddet ve tacizin karşısında olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.”
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31 Aralık 2020

TGC:2020 yine halkın haber alma hakkının engellendiği bir yıl oldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2020 yılını basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından değerlendirdi. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“2020 basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından yine çok kötü bir yıl oldu. 2020
yılında da halkın haber alma hakkı engellendi. İktidarın baskı yöntemlerine yenileri eklendi. Binlerce gazeteci haber yaptıkları için mahkemelerde yargılandı, gözaltına alındı.
TGC Basın Müzesi Belge Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılında
gazetecilere 361 dava açıldı. Toplam 54 olayda 86 gazeteci gözaltına alındı. Olay TV’nin
de kapanmasıyla 2020 yılında 306 gazeteci işsiz kaldı. 97 gazeteci baskı ve sansür nedeniyle istifa etti. RTÜK medya kuruluşlarına 67 para cezası, 1 kapatma, 49 yayın durdurma, 6 uyarı verdi. Yine yıl boyunca toplam 58 olayda 67 gazeteci saldırıya uğradı.
Bağımsız yayıncılık yapan gazete ve dergilerin haberlerine 368 sansür uygulandı. Birçok
tiyatro oyunu, film ve kitap yasaklandı.
Libya'da hayatını kaybeden MİT personelinin cenazesini haberleştirdikleri için
OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış
Terkoğlu, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Aydın Keser, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından
niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlaması nedeniyle tutuklandı.
"İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise Ağırel, Keser ve
Çelik 4 yıl 8 ay, Pehlivan ve Kılınç 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Terkoğlu ve
Ekinci tüm suçlamalardan beraat etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız
tutuklandı. Tam 155 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Aynı soruşturmada
gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2016’da kapatılan İMC TV’nin program koordinatörü olan gazeteci Ayşegül Doğan,
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla
6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme gerekçeli kararında Doğan’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartına sahip olmadığı için ‘‘Türkiye
Cumhuriyeti tarafından tanımlanan bir gazetecilik faaliyeti’’ bulunmadığını savundu.
Halen 70 gazeteci ise cezaevinde tutuklu bulunuyor.
Her kuruma eşit mesafede olmaları beklenen Basın İlan Kurumu ve RTÜK iktidarın
hoşuna gitmeyen yayınlar yapan bağımsız yayın organlarına yönelik haksız cezalar uyguladı. Bağımsız gazetelerin resmi ilanları kesildi. Bağımsız televizyonlara ağır para cezası
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verildi ve yayın durdurma cezaları uygulandı.
Gazetecilerin yıpranma payı basın kartı şartına bağlandı. İletişim Başkanlığı tarafından basın kartları yıllardır "incelemede" diye verilmeyen bağımsız yayın organlarında
çalışan meslektaşlarımızın yıpranma payından mahrum kalmalarının yolu açıldı
Gazetecilerin işsiz kalması daha da kolaylaştı. Olay TV iktidarın baskısıyla daha yayınının birinci ayını tamamlamadan yayınına son vermek zorunda bırakıldı. Sadece Olay
TV’nin kapanmasıyla 180 meslektaşımız işsiz kaldı.
2019 yılında sendikalı oldukları için Hürriyet Gazetesi'nden işten atılan 45 meslektaşımıza 2020 yılında da maalesef kıdem tazminatları verilmedi. Arkadaşlarımızın çok
zor durumda kalmalarına sessiz kalındı.
Korona virüs salgını nedeniyle matbaa işçilerine de sokağa çıkma yasağı uygulandı.
Gazeteler günlerce basılamadı, dağıtılamadı. Hem tiraj kaybı hem de resmi ilan kaybı
yaşandı. Daha sonra çözülse de büyük bir zarar oluştu. Evden çalışma düzenine geçildiği
için çok sayıda gazeteci işsiz kaldı.Çok sayıda gazeteciye maske, dezenfektan sağlanamadı. Sağlık masrafları konusunda gazetecileri desteklemeyen medya kuruluşları oldu.
Birçok gazeteci hasta olmasına rağmen çalışmaya zorlandı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü
Ödülleri bu yıl kişi dalında Fatih Polat’a verildi. Kurum dalında İşsiz Gazeteciler ödüle
değer görüldü
Yılın son önemli olayı ise derneklere kayyum atanmasının önünü açan kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi oldu. Meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri açısından var olan baskılara yasal çerçeve desteğiyle yeni bir baskı daha eklenmiş
oldu.
Umarız 2021 yılında demokrasinin yeşerdiğini, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığını, gazetecilerin halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkını sağlayacak haberler yaptığını görebiliriz"
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9 Ocak 2021

TGC: 10 Ocak'ı işsizlik, sansür, gözaltı ve tutuklamalarla
karşılıyoruz
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bu yıl da demokratikleşme, çok seslilik, basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğünden söz edemiyoruz. Basın Kanunu’nun çıkarılması için
verilen mücadele sonucu 1961’de gazeteciler için önce ‘bayram’ olarak ilân edilen,
1971’de ise basına uygulanan baskı nedeniyle adı ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak değiştirilen 10 Ocak’ta sansür, işsizlik, düşük ücret, sosyal güvencesizlik, sendikasızlık,
gözaltı ve tutuklama gündemin ilk maddelerini oluşturuyor.
GAZETECİLERİN YÜZDE 30’U İŞSİZ
180 ülke arasında basın özgürlüğü sıralamasında 154. sırada yer alan Türkiye’de gazetecilerin yüzde 30’u işsiz. İletişim fakültelerinden her yıl mezun olan binlerce gençten
ancak yüzde beşi medya sektöründe iş bulabiliyor. İktidar baskısıyla halkın haber alması
engelleniyor ve gazeteciler sadece işlerini yaptığı için gözaltına alınıyor, hapis cezası alıyor. 70 gazeteci halen cezaevinde tutuluyor.

GAZETECİLERİN KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİYOR
10 Ocak’ın sağladığı haklar gazetecilere kullandırılmazken ülkede gazetecileri bekleyen sıkıntılar ve tehlikeler de giderek artıyor. Basın sektöründe haberin görünmediği
gazetelerini satamayan, televizyonlarını izlettiremeyen medya patronları zararı kapamanın yolunu işten gazeteci atmakta buluyor, kıdem tazminatı bile ödemiyor.

GAZETELERİN YAŞAM KAYNAKLARI KESİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Yalnızca iktidara biat eden gazetecilere devletten ve çeşitli kaynaklardan olanak sağlanırken kamuoyunu haberle buluşturmak isteyen yaygın ya da yerel bağımsız gazeteler
çeşitli ekonomik baskılar altına alınıyor.
Basın İlan Kurumu bu tür gazetelere sudan bahanelerle ilan kesintileri uyguluyor, bu
gazetelerin yaşama kaynaklarını kesmeye çalışıyor.
5953 sayılı yasayla çalışanlar lehine değiştirilen 212 sayılı Basın İş Kanunu’na göre
basın kartı gazetecilerin kimliği kabul ediliyor. Bu kimliği olmayanlara ‘gazeteci değildir’
deniliyor. Ancak gerçekte basın kartı olmayan, fiilen gazetecilik yapanların sayısı, basın
kartı olanların en az iki katına ulaştı. Meslektaşlarımız düşük ücretle, güvencesiz olarak
çalıştırılıyor.

BİNLERCE GAZETECİNİN BASIN KARTI ‘İNCELEMEDE’ DİYEREK VERİLMİYOR
TBMM’den geçen torba yasayla gazetecilerin erken emekli olmasını sağlayan yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlandı. İletişim Başkanlığı ise binlerce gazetecinin basın
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kartını gerekçe belirtmeden ‘incelemede’ diyerek vermiyor. Basın kartlarını alamadıkları
için gazeteciler yıpranma hakkından mahrum ediliyor, dava açmak zorunda bırakılıyorlar.
RTÜK ise iktidarın hoşuna gitmeyen haberleri yayınladıkları için bağımsız televizyonlara ağır para cezaları ve yayın durdurmayla sansür uyguluyor. Halkın haber alma
hakkını engelliyor.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde iktidar ve muhalefeti gazetecilik mesleğinin
yapılmasının önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz.
Kamu kurumları olması gereken BİK, RTÜK ve İletişim Başkanlığı’nı bağımsız medya
kuruluşlarını ve çalışanlarının iş güvenliğini, çalışma koşullarını zora sokan, halkın haber
alma hakkını engelleyen uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.
Gazeteciliği suç saymaya çalışan, gazetecileri potansiyel terörist görmek isteyen bir
anlayış olsa da hak odaklı, insan odaklı gazeteciliğe gönül vermiş, yürekten inanmış gazetecilerin mesleklerini yapmaya devam edeceklerini kamuoyunun bilgisine bir kez daha
sunuyoruz.”

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ OLARAK NASIL İLAN EDİLDİ?
4 Ocak 1961'de basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı
Basın İş Kanunu Resmi Gazete ’de yayınlandı. Ancak dokuz gazete patronu, 212 sayılı
yasaya ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasaya karşı çıktılar.
Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni
Sabah’ın patronları ortak bildiriye imza atarak gazetelerini üç gün kapattıklarını duyurdu.
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve İstanbul Gazeteciler Sendikası ise çalışanlarla
birlikte karara katılmadıklarını açıkladı. Ellerinde “Simidimiz ve hürriyetimiz için”, “Çalışan gazeteciye cop, patrona hazırlop” gibi dövizler taşıdılar. “Dokuz patron olayı” olarak
basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler üç gün boyunca İstanbul Gazeteciler
Sendikası çatısı altında ‘Basın’ adlı bir gazete yayımladı. Basın Gazetesi 11 Ocak günü
yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında yayınını sürdürdü. Üç gün süren bu dayanışmanın ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilere yönelik ağır baskılar nedeniyle
günün adı, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi.
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15 Ocak 2021

TGC: Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’na yapılan
saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Üyemiz Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’na Ankara’da kimliği belirsiz bir
grubun sopalarıyla saldırdığını haber aldık.Bu saldırıyı azmettirenleri ve yapanları kınıyoruz.
Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış
da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme
hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak üyemiz Orhan Uğuroğlu’na en
kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, ailesine ve Yeniçağ Gazetesi çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Sorumluların en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.”
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19 Ocak 2021

TGC: Gazetecileri hedef göstermekten vazgeçin
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu siyasetçilerin gazetecileri hedef gösteren
söylemlerinin demokratik bir ülkede kabul edilemez olduğunu belirterek “Bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz” uyarısını yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“2021 yılının Ocak ayını bitirmeden siyasetçiler tarafından hedef gösterilen meslektaşlarımızın darp edildiğini gözlemliyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Selçuk Özdağ saldırıya uğradıktan sonra, Özdağ’ın demecine köşe yazısında yer veren
üyemiz Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu da evinin önünde saldırıya uğramıştır.
Saldırganlar yakalanmışlar ama bir gün sonra serbest bırakılmışlardır.

MESLEKTAŞLARIMIZ HEDEF GÖSTERİLDİ
Bu olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Twitter adresinden yaptığı açıklamayla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ve Karar Gazetesi’nden üyemiz Taha Akyol ile gazeteciler Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ı hedef göstermiştir.

BU SÖYLEMLER GAZETECİLER ARASINDA YENİ CAN KAYIPLARINA YOL AÇABİLİR
Demokratik bir ülkede kabul edilemez olan bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni
can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz

SİYASETÇİLER HAKARET VE TEHDİT ETME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KULLANABİLİYOR
Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterebildiği, hakaret ve tehdit etme özgürlüğünü
rahatlıkla kullanabildikleri bu ortamda gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla hemen bırakılmaktadır. Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden sağlanması ve siyasetçilerin
üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gereğine inanıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak iç barış sağlanmadan ülkede huzurun, ekonominin, düzelmesinin olanaksız olduğuna inanıyoruz.

TGC BASIN MÜZESİ’NDE ÖLDÜRÜLEN 66 GAZETECİNİN İSMİ VE FOTOĞRAFI VAR
Her siyasi görüşten öldürülen 66 gazetecinin isminin ve fotoğrafının bulunduğu TGC
Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne yenilerinin eklenmemesi, siyasetçilerin sorumlu davranmasıyla yakından ilişkilidir.
İktidara ve tüm siyasetçilere gazetecileri hedef göstermekten vazgeçerek barışı, demokrasiyi geliştirmeye, ekonomiyi düze çıkarmaya davet ediyoruz. Meslektaşlarımıza
saldıranlarla, azmettirenlerin bulunmasını istemeye devam ediyoruz."
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3 Şubat 2021

TGC: Halk TV muhabirlerine yapılan saldırıyı kınıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy’de toplanan grubu izleyen Halk
TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameraman Murat Erkmen polis müdahalesi sırasında
yaralandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu toplumsal olayları izleyen gazetecilerin güvenlik güçleri tarafından hedef seçilmesinin basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne müdahale olduğuna dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu
görüşler yer aldı:
“Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış
da sağlanamaz. Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu zor dönemde gazetecilerin mesleklerini yapmaları sözlü ve fiziksel saldırılarla sistematik şekilde engellenmektedir.
Bunun son örneği Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için düzenlenen Kadıköy’deki eylemde polis müdahalesi sırasında Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameraman Murat Erkmen’in yaralanmasıdır. Bu saldırıyı yapanları kınıyoruz.
Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan saldırı halkın
haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır.
Meslektaşlarımıza yönelik saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Meslektaşlarımıza ve Halk TV çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz.
Gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
Reformların yeniden konuşulduğu bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi ile tüm üniversitelerdeki gençlerin ihtiyaçlarına, itirazlarına kulak vermenin toplumsal barışa katkı
sağlayacağını, bilim ve ifade özgürlüğünü geliştireceğini düşünüyoruz.”
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12 Şubat 2021

TGC: TRT World çalışanlarına yapılan saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İran Başkonsolosluğu önünde haber takibi
yapan TRT World muhabirlerine yönelik saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı
“Gazeteciler halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev
yaparken sık sık engellemelerle karşılaşmaktadır. Son olarak bir haber takibi için İran
Başkonsolosluğu binasının önünde bulunan TRT World ekibine yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Konsolosluk çalışanları tarafından yapılan saldırıda TRT World ekibinin kamerası yere düşmüştür. Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yapılan
saldırı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Basın ve
düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. TRT World ekibine geçmiş
olsun diyoruz.’
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25 Şubat 2021

TGC'den muhabirler için aşılama talebi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya
kalabalıklarda zor koşullarda haber için koşturan, muhabir, foto muhabiri ve kameramanların Covid 19'a karşı aşılanmalarını talep eden bir yazı gönderdi. TGC’nin kamuya
yararlı bir dernek olduğunu belirten Başkan Olcayto'nun mektubunda şu görüşler yer
aldı:
"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye çapında 3 bin 786 üyeye sahip kamu yararına
görev yapan bir kuruluştur. Bugüne dek aşı konusunda meslektaşlarımız için meslek örgütü olarak sizlerden herhangi bir talepte bulunmadık. Çünkü başkan olarak ben ve yönetim kurulu üyelerimiz pandeminin ıztırabını yaşayan ülkemizde gazeteciye imtiyaz
istemeyi son derece yanlış buluyoruz.
Ancak İstanbul’da yaygın basında ve çeşitli kentlerdeki yerel basından sahada görev
yapan muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar her an muhataplarıyla yüz yüze
bulunmak durumunda kalıyorlar. Hastanelerde, yoğun bakımlarda hastalar ve sağlık
personeliyle röportaj yapıyorlar.
Olayları izlerken çoğunlukla kalabalıklar arasına girerek haber yapmak, fotoğraf çekmek, görüntü almak amacıyla çok yoğun bir mesai içinde oluyorlar. Bu meslektaşlarımızı
Covid-19’dan korumanın bizim olduğu kadar, sizlerin de görevi olduğunu düşünüyoruz.
Bu nedenle öğretmenler örneğinde olduğu gibi yalnızca sahada çalışan meslektaşlarımızın aşılanmasını istiyoruz.
Sayın Bakan, umuyorum ki durumu incelediğinizde bize hak vereceksiniz. Sahada çalışan arkadaşlarımızın Covid-19’dan korunmaları için bir çare üreteceksiniz.”
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9 Mart 2021

TGC: Gazeteciye saldırmak da insanlık suçudur
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 8 Mart 2021 Pazartesi günü Halk TV
önünde saldırıya uğrayan Levent Gültekin’e yapılan saldırıyı kınadı. Türkiye’de uzun
yıllardır gazetecilere saldıranlara “cezasızlık” sağlandığına dikkat çeken TGC Yönetim
Kurulu gazetecilere yönelik saldırı eylem planı hazırlayıp gerçekleştirenlerin bulunup
cezalandırılması için çağrı yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler
yer aldı:
“Ülkemizde halkın doğru ve yansız bilgilenmesi için görev yapan gazetecilere yönelik
şiddet artarak sürmekte ve gazetecilerin can güvenliğini tehdit etmektedir.
Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü anlamakta zorlanan bazı siyasetçilerin gazetecileri sürekli hedef göstermeleri, bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır. Kendilerine ve partilerine yönelik eleştirilere tahammül edemeyen bu siyasetçiler, sosyal
medya paylaşımlarıyla sık sık gazetecileri tehdit etmekte, sonra da yönlendirdikleri gruplar, gazetecilere evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırmaktadır. Olaylarla ilgili tanıklara,
kamera kayıtlarına rağmen saldırganlar genellikle serbest kalmakta ve ceza almamaktadır.
TGC Basın Müzesi’nin Öldürülen Gazeteciler Galerisi’nde her siyasi görüşten 66 gazetecinin fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğraflara yeni isimlerin eklenmesi an meselesidir.
Son olarak Halk TV programcısı gazeteci Levent Gültekin 8 Mart 2021 Pazartesi günü
Bakırköy’de kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştır. Olayla ilgili kamera kayıtları da
kamuoyuna yansımıştır. Gazeteci Levent Gültekin’e yapılan saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza ve Halk TV çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bu
defa yakalanıp cezalandırılmasını umuyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gazetecilere saldırı eylem planı hazırlayan, eli sopalı dayak ekipleri oluşturanları en kısa sürede
bulup adalete teslim etmeleri istiyoruz.
İktidar tarafından açıklanan insan hakları eylem planı gündemdeyken gazetecilere
yapılan saldırıların da insanlık suçu olduğunu hatırlatıyor ve Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül’den bu saldırıları gerçekleştirenlere karşı ne zaman hukukun işletileceğini açıklamasını bekliyoruz.”
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1 Nisan 2021

TGC: Gazetecilerin aşılanmasına başlandı
TGC Başkanı Turgay Olcayto, aşılamada eşitlik ilkesinin önemli olduğuna işaret ederek
"Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma sürecini tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürmesini bekliyoruz” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla gazetecilerin aşılanmasına başlandığını duyurdu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, 25 Şubat 2021’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kalabalıklarda, hastanelerde, zor koşullarda haber için koşturan,
muhabir, foto muhabiri ve kameramanların Covid 19'a karşı aşılanmalarını talep eden
bir yazı göndermişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM’de yaptığı açıklamada duyurmasının ardından 31 Mart 2021’den itibaren Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazeteciler
e-Nabız’dan aşı randevusu almaya başladı.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden öğrenildiğine göre Basın İş Yasası ile çalışan, basın
kartı taşıyan gazetecilerden başlayarak tüm gazetecilerin aşılanması hedefleniyor. eNabız’dan randevu alırken, gazeteciler de Sinovac ya da Biontech aşısı tercihi yapabiliyor.
Başkan Turgay Olcayto gazeteciler için aşılanması kararı verilmesinin olumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Öğrendiğimize göre Basın İş Yasası ile çalışan, basın kartı taşıyan gazetecilerden
başlayarak tüm gazeteciler aşılanacak. Bu noktada eşitlik ilkesine özen gösterilmesi son
derece önemli. Gazeteci olan tüm meslektaşlarımızın aşılanmasının sağlanmasını bekliyoruz. Gazeteciler salgın sürecinde kalabalıklarda, hastanelerde, yoğun bakım servislerinde görevlerini yapmayı sürdürdü. Yurttaşların yaşadıkları sorunları kamuoyunun
gündemine taşıma görevine devam etti. Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma sürecini tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürmesini bekliyoruz.”
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1 Nisan 2021

TGC: Hedef gösterenler gazetecilerin başına gelecek
saldırılardan sorumludur
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, siyasi parti temsilcilerinin gazetecileri
tehdit etme alışkanlığından artık vazgeçmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.
Açıklamada “Gazeteciler, partilere oy veren-vermeyen tüm yurttaşların haber alma
hakkı için görev yapmaktadır. Parti temsilcilerinin görevi de gazetecileri tehdit etmek
değil, gazetecilerin can güvenliği olan koşullarda yurttaşları bilgilendirmesini sağlamaktır” denildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Demokratik ülkelerde siyasetçiler, her gün haberlerini, yorumlarını ve düşüncelerini
beğenmedikleri gazetecileri hedef gösteren, nefret söylemi içeren açıklamalar yapmazlar. Demokratik ülkelerde bu açıklamalardan sonra evlerinin, iş yerlerinin önlerine pusu
kuran kişiler tarafından gazeteciler saldırıya uğrayıp hastanelik olmazlar.
Oysa Türkiye’de gazeteciler düzenli olarak siyasetçiler tarafından hedef gösterilmekte ve tehdit edilmektedir.
Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orhan Bursalı, Şaban Sevinç, Sevilay
Yılman, Necdet Saraç, iletişim bilimci-yazar Ali Haydar Fırat ile kamuoyu araştırmacısı
Hakan Bayrakçı’ya yönelik hedef gösteren, nefret söylemi içeren açıklamalar yapmıştır.
MHP yönetiminin daha önce hedef gösterdiği gazeteci ve yazarlar saldırıya uğramış,
sorumluları yakalanıp cezalandırılmamıştır. Son olayda da gazeteci ve yazarların başına
gelebilecek tüm saldırılardan, bu açıklamayı yapan siyasetçiler sorumludur. Meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyor, dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.
Toplumsal barış sağlanamadan ülkede huzurun, ekonominin düzelmesinin sağlanmasının mümkün olmayacağını bir kez daha hatırlatıyor, siyasetçileri, gazetecilere yönelik hedef gösteren, nefret söylemi içeren söz ve davranışlardan vazgeçerek kaçınmaya
çağırıyoruz.”
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3 Mayıs 2021

TGC: Gazeteciliği değil, şiddeti engelleyin
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu, iktidarı cezaevindeki gazetecileri özgür bırakmaya, gazetecilik
faaliyetini engellemekten, gazetecileri hedef gösteren, fiziksel saldırıya yol açan nefret
söyleminden vazgeçmeye çağırdı. İktidarın halkın haber alma hakkını da engellediğine
dikkat çekilen açıklamada şu görüşler yer aldı.
“İktidarlar Covid 19 salgınıyla mücadele ederken hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, basın ve düşünceyi ifade özgürlüklerine de bağlı kalmak zorundadırlar.
Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi, halkın haber alma hakkına
eksiksiz hizmet edebilen özgür basındır. Medya kuruluşlarının yüzde 90’ının iktidarın denetimi altında olduğu, 12 bin gazetecinin işsiz bırakıldığı, yazdıkları ve düşünceleri nedeniyle haklarında binlerce dava açıldığı, 43 gazetecinin hapishanede olduğu Türkiye’de
özgür bir basından söz edemiyoruz.
İktidar denetimi altında olmayan az sayıdaki bağımsız gazete, Basın İlan Kurumu’nun
resmi ilan kesme cezalarıyla, televizyon kanalları ise RTÜK’ün yayın durdurma ve para
cezalarıyla baskı altında tutulmaya çalışılmaktadır.
İktidar ile ortaklarının kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren gazeteciler,
hedef gösterilmekte, evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırıya uğramakta, saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Bakanlar sosyal medya hesaplarından gazeteleri, gazetecileri tehdit etmeyi sürdürmektedir.
Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesiyle 1 Mayıs’ta polisleri kaydeden
kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda
1 Mayıs eylemlerini takip eden gazetecilerin görüntü alması polis tarafından engellenmeye çalışılmış, meslektaşlarımızın zorla telefonlarına, kameralarına el konulup görüntüler sildirilmiştir. Bu genelge Anayasa’ya aykırıdır. Anayasal bir hak olan basın özgürlüğü
yine engellenmiştir.
İktidarın özgürlükleri çoğaltacağı iddiasıyla açıkladığı her reform paketiyle adaletsizlikler de büyümektedir. İktidarı, iddia ettiği gibi demokratik bir ülkede yaşıyorsak cezaevindeki gazetecileri özgür bırakmaya, gazetecilere yönelik fiziksel saldırıları engellemeye,
sorumlularını bulup cezalandırmaya çağırıyoruz.
Tüm bu olumsuz koşullara karşın, mesleklerinin gerçek ruhuna kendilerini adamış olan
gazeteciler, yaşam koşullarını ve özgürlüklerini tehlikeye atarak basın özgürlüğü önündeki
engellerin ve sınırlamaların tümüyle ortadan kalkacağı, haberin serbest dolaşımının sağlanacağı güne kadar Türkiye’deki mücadelelerini sürdüreceklerdir.
Gazetecilik mesleğini onuruyla, evrensel ilkelerle yapmaya devam eden tüm meslektaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz.”
309

19 BASIN ACIKLAMALARI_Layout 1 4/12/22 5:11 PM Page 66

6 Mayıs 2021

TGC: Gazeteciler için suç icat etmekten vazgeçin
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazetecileri hedef gösteren, haber
yapmayı suç sayan siyasi anlayışın yeni suç üretme dönemine geçtiğine dikkat çekti.
Açıklamada “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yok sayan anlayış şimdi de ‘haber
sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini hedefe koymuştur. İktidarı ve ortaklarını hukuka uymaya davet ediyoruz” denildi. Açıklamada da
şu görüşler yer aldı:
“Demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyaset tahammül sanatıdır. Demokrasilerde siyasetçiler kendisine oy veren, vermeyen tüm yurttaşların bilgilenebilmesi için gazetecilerin iş güvenliğine, can güvenliğine sahip çıkar.
Ülkemizde ise basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından her gün bir başka hukuksuzluk ve hak ihlali yaşanmaktadır. Son 10 yılda siyasi baskıyla yüzlerce yayın organı
kapatılmış, 12 bin gazeteci işsiz bırakılmış, yaptıkları haberler, yazdıkları kitaplar ve düşünceleri nedeniyle yüzlerce gazeteci cezaevine girmiştir. Evlerinin, iş yerlerinin önünde
pusu kurup gazeteci dövenler korunmakta, cezasızlıkla ödüllendirilmeye devam edilmektedir.
Ancak gazetecileri suçlu, haberi suç olarak gören siyasi anlayış artık hukuk tarihine
geçecek yeni suçlar icat etme dönemini başlatmıştır.
Son olarak MHP tarafından Habertürk TV’de program yapan Ebru Baki haber sunarken ‘gülümsedi’ iddiasıyla suçlanmıştır. Habertürk izlenmesin diye sosyal medyada kampanya düzenlenmiştir. Aynı programda meslektaşına hakaret eden parti yöneticilerini
‘özür dilemeye davet eden’ Bülent Aydemir işten çıkarılmış, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ise istifa etmek zorunda bırakılmıştır.
Gazetecileri hedef gösteren, fiziksel saldırıya uğramalarına yol açan siyasi anlayış
şimdi de ‘haber sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini
hedefe koymuştur.
Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterme, fiziksel saldırıya uğramalarına neden
olma, 'gülümsedi' diye suçlama, işten atılmalarına yol açma, medya organları izlenmesin
diye kampanya yapma özgürlükleri olduğunu görüyoruz. Hukukta olmayan bu özgürlük
her an bir gazeteci cinayetine yol açacak kadar tehlikeli bir özgürlüktür. İktidar medyanın
yüzde 90’ına sahip olmuştur. Patronlar da çalışanlarına sahip çıkmalı, iktidarın buyruklarına göre medyayı dizayn etmekten vazgeçmelidirler.
Türkiye bir hukuk devletiyse biz de iktidarı ve ortaklarını hukuka davet ediyor, gazetecilerin de tüm yurttaşlar gibi can ve iş güvenliklerinin korunması gerektiğini hatırlatıyor; Ebru Baki, Bülent Aydemir ve Kürşad Oğuz ile dayanışma içinde olduğumuzu
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. “
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21 Mayıs 2021

TGC: İktidar basın kartıyla gazetecilik mesleğini denetleyemez
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Basın Kartı Yönetmeliği’nde son yapılan
değişiklikle iktidara sınırsız yetki tanınmasının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “Yönetmelikte yapılan değişiklikle
iktidarın kimin gazeteci olacağına karar vermeyi hedeflediği vurgulandı. “İktidar gazetecilik mesleğini basın kartıyla denetleyemez. Basın kartı gazetecilik mesleğinin ruhsatı
değildir” denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi.
“Basın Kartı Yönetmeliği bir kez daha değişmiştir. Yönetmelikte bu kadar çok değişiklik yapılması ya da her iktidar değişikliğinde yeniden yönetmelik yayınlanması hukuk
güvenilirliği ilkesi ile bağdaşmamaktadır.
Yönetmelik değişiklikleri ile iktidar gazetecilik mesleğini kendi düşüncesi doğrultusunda; düzenleme ve disiplin altına almaya çalışma geleneğini sürdürmektedir. İktidar
kimin gazeteci olacağına kendi karar vermeyi hedeflemektedir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 4 Kasım 2020 tarihli ve YD İtiraz
No:2020/471 sayılı kararı ile yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali sonucunda iktidar
tarafından değişiklikler yapılmıştır. Ancak son yönetmelikte de aynı hukuki sakatlıklar
sürmektedir.
Yönetmelik ile iktidara tanınan sınırsız keyfiyeti kabul etmek mümkün değildir. Basın
kartı taşımak gazeteci olunduğu anlamına gelmemektedir. Bugün birçok çok basın kartı
taşıyan gazetecinin, gazetecilik mesleğinin özüne ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan ilkelere aykırı hareket ettiği de bir gerçektir. Son dönemde yaşananlar, ortaya saçılanlar da bunu göstermektedir.
Yönetmelikteki özellikle 25. Madde değişikliği ile Sürekli Basın Kartı taşıyan meslektaşlarımızın basın kartlarının iptali tek taraflı bir komisyon incelemesi ile mümkün
hale gelecektir. Bugüne kadar iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştirdiği için yüzlerce gazetecinin kartı iptal edilmiş, yine yüzlerce gazetecinin kartı ‘incelemede’ diyerek sahiplerine verilmemiştir.
Bugün uygulamada basın kartı taşıyan meslektaşlarımızdan çok daha fazla basın
kartsız çalıştırılan muhabir, foto muhabiri ve kameraman bulunmaktadır. Basın kartı
gazetecilik mesleğinin ruhsatı değildir. Basın kartı gazetecilerin denetlenmesi amacıyla
kullanılamaz. İktidarı bir kez daha Basın Kartı Yönetmeliği ile ilgili hukuka aykırı değişiklik
yapmaktan vazgeçmeye, evrensel gazetecilik ilkelerine uymaya ve saygı göstermeye çağırıyoruz.”
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17 Haziran 2021

TGC: İzmir’de HDP İl Binasına yapılan saldırıyı kınıyoruz
TGC Yönetim Kurulu HDP İzmir İl Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı eylemiyle ilgili olarak
bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“HDP’nin İzmir İl Merkezine yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının demokratik, parlamenter sisteme yönelik bir amaç taşıdığı açıktır. Türkiye’de yaratılan kirli
siyaset ortamında şiddeti teşvik edenler, en az şiddet uygulayanlar kadar sorumludurlar.
Türkiye sahnelenen bu oyunun onlarca örneğini geçmişte görmüş ve bedelini ağır biçimde ödemiş bir ülkedir. İzmir HDP il merkezine yapılan bu saldırıyı kınıyor, öldürülen
Deniz Poyraz’ın ailesine ve HDP il başkanlığı üye ve çalışanlarına başsağlığı ve geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
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22 Haziran 2021

TGC: İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıyı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas
Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama
yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu zor süreçte gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Kocaeli’nin
Dilovası ilçesinde yaşanmıştır. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki
yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik
çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan, kamerası ve ekipmanları kırılan, hastaneye kaldırılan Mustafa Uslu’ya ve İHA çalışanlarına
‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz.
Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir.
Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir
ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.”
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26 Haziran 2021

TGC Veyis Ateş’i üyelikten çıkardı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu siyaset-mafya ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı disiplin soruşturması sonucunda Veyis Ateş’i üyelikten
çıkarma kararı aldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu; 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yaptığı toplantıda 4315 sicil numaralı üyesi Veyis Ateş hakkında siyaset mafya ilişkileri
içinde yer aldığı yönündeki iddialar nedeniyle açtığı disiplin soruşturmasını da değerlendirdi.
Veyis Ateş’in 10 Haziran 2021 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısından sonra
açılan disiplin soruşturması nedeniyle istenen savunmasını göndermediği belirlendi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun Veyis Ateş hakkında aldığı karar
şöyle:
“Veyis Ateş’in yurt dışında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın taleplerini İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini kabul eden açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan
‘ses kaydı’ alenileşmiştir.
Veyis Ateş’in tutum ve davranışlarının Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk
Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle bağdaşmadığı ortaya çıkmıştır.
Tüzüğün 11.maddesi ile Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki
‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum
ve davranış içinde olmak’ ve
‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’
hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş’in oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına, üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurulda itiraz hakkı olduğunun kendisine bildirilmesine karar verilmiştir.”
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26 Haziran 2021

TGC’den Bülent Kılıç’ın gözaltına alınmasına tepki
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Fransız Haber Ajansı muhabiri (AFP) Bülent Kılıç’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Son
olarak 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Fransız Haber Ajansı muhabiri Bülent Kılıç Taksim’deki Onur Haftası etkinliğini haber yapmak için izlerken darp edilerek gözaltına
alındı. #Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 2020 Fotoğraf ödülünü alan meslektaşımızı darp eden güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılmasını
bekliyoruz”

26 Haziran 2021

TGC: Gazeteci Bülent Kılıç serbest bırakıldı
“Taksim’deki Onur Haftası etkinliklerini haber amacıyla izlerken gözaltına alınan
meslektaşımız Bülent Kılıç serbest bırakıldı. Meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Bülent Kılıç’ı darp eden, fotoğraf makinesini kıran güvenlik görevlileri hakkında soruşturma
açılmasını ve gerekli cezalandırmanın yapılmasını bekliyoruz. Gazetecilik suç değildir”
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6 Temmuz 2021

TGC: Tazminat davalarıyla gazetelere ve gazetecilere
baskı uygulamaktan vazgeçin
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakkında yayınlanan haberler nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi’ne bir milyon liralık manevi
tazminat davası açması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Basın özgürlüğü, resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak
ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. Halkın demokratik toplumda tartışma ortamına katkı sağlayan, her konuda doğru, güvenilir bilgiye erişim hakkı vardır.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci, kamuoyunun
doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Gazeteci, önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce
gelir.
Gazeteci ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmeli, ancak ifade özgürlüğünün
sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti
şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsadığının bilincinde olmalıdır.
Gazeteciler kamu yararı olan her konuda halkın haber alma hakkı için eleştirel haber
yapabilir. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür.
Ancak ülkemizde gazetecilik mesleğini sadece kendi istedikleri haberlerin halka iletilmesi olarak gören siyasetçilerin eleştiriye tahammül edememesi bir demokrasi sorunudur. İktidar temsilcilerinin her türlü eleştiri karşısında yüksek para cezaları talep eden
davalar açması, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemeye yöneliktir.
Son olarak Cumhuriyet Gazetesi’ne açılan 1 milyon liralık manevi tazminat davası
da halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkına müdahale olarak görülmektedir.
Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret adı altında dava açılmasına neden
olan yasa ve düzenlemeler değiştirilmeli, kamu görevlilerinin eleştirilebilirliği, hesap verebilirliği ve yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır.
Ayrıca haklarında yapılan haberleri beğenmeyen iktidar temsilcileri, sosyal medya
hesaplarından gazeteleri ve gazetecileri tehdit etmekten vazgeçmelidir.
Gazetecilik iktidara değil, halkın haber alma hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir
meslektir. Türkiye’de demokrasinin yeşermesi için haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız.
Bu gerçekler ışığında iktidar temsilcilerini ve tüm siyasetçileri tazminat davalarıyla
medyayı baskı altına almaya çalışmaktan, hedef göstermekten vazgeçmeye, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya davet ediyoruz.”
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8 Temmuz 2021

TGC: RTÜK halkın haber almasını engellemekten vazgeçmeli
RTÜK’ün Halk TV, FOX TV, KRT, Tele1 ve TV100’e verdiği cezaları eleştiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “kamu yararını gözetmesi gereken RTÜK, iktidarın sansür kurulu olmayı sürdürüyor. Gazetecilerin görevi iktidarları
memnun etmek değildir. İktidar erkinin eleştirilmesi, yayın durdurma ve para cezası
gerekçesi olmamalıdır” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, RTÜK’ün son olarak beş televizyon
kuruluşuna verdiği yayın durdurma ve para cezalarıyla yine Anayasa’ya aykırı davrandığına ve sansür uyguladığına dikkat çekti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Bir kamu kurumu olan ve her yayın organına eşit davranma sorumluluğu bulunan
RTÜK, son verdiği cezalarla iktidarın sansür kurulu olarak çalışmayı sürdürdüğünü bir
kez daha kanıtlamıştır.
RTÜK Halk TV’ye para ve program durdurma cezası, FOX TV, KRT, TELE1 ve TV100’e
de para cezası vermiştir. Halkın haber alabilmesi ve tercihlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için iktidar erkinin kamu yararına olmayan faaliyetlerinin halka ulaştırılmasının
karşılığı, yayın durdurma ve para cezası olmamalıdır. Gazetecilerin görevi, haberleriyle
iktidarı memnun etmek değildir.
RTÜK verdiği cezalarla medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır. Yayın durdurma ve para
cezalarıyla hem sansür uygulamakta, hem de medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatacak bir yöntem izlemektedir.
RTÜK’ü bir kez daha kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne
saygılı olmaya, yasaların önüne geçen yayın durdurma ve para cezalarıyla halkın haber
alma hakkını engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz."
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21 Temmuz 2021

TGC: Polisin sekiz gazeteciye yönelik şiddetini kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu altı yıl önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde
IŞİD’in canlı bomba saldırısıyla ölen 33 genci anmak için İstanbul’da yapılan anmayı izlemeye çalışan sekiz gazeteciye yönelik polis şiddetini kınadı. TGC Yönetim Kurulu’nun
yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye’de basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayamayan
kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü
ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir. Son olarak IŞİD' in 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın
Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu ölen 33 genci anmak için
İstanbul Kadıköy’de yapılan anmayı izlemeye çalışan gazeteciler güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmıştır. Meslektaşlarımız Avrupa Basın Fotoğraf Ajansı’ndan Erdem
Şahin, Dokuz Sekiz İnternet Sitesi’nden Fatoş Erdoğan, Fransız Haber Ajansı’ndan (AFP)
Bülent Kılıç, Cumhuriyet Gazetesi’nden Kübra Köklü, serbest muhabirler Yasin Akgül,
Emre Orman, Ozan Acıdere ve Zeynep Kuray güvenlik güçlerinin kalkan ve plastik mermileriyle yaralanmıştır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Gazetecilik suç değildir. Güvenlik güçlerinin görevi gazetecileri engellemek değil, görevlerini
yaparken can güvenliğini sağlamaktır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, bu ülkede
her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olduğunu hatırlatıyoruz. Gazetecilere şiddet uygulayan ve suç işleyen güvenlik güçlerini kınıyor ve
en kısa sürede cezalandırılmalarını istiyoruz.”
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25 Temmuz 2021

TGC: Gazetecilere yönelik saldırı kabul edilemez kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak Şile’de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Son günlerde sahada çalışan gazetecilere yönelik saldırılar giderek artıyor. Bunlardan biri Şile’de yaşandı. Şile’de denizde kaybolan yurttaşlarla ilgili haber takibine giden
A Haber ekibi saldırıya uğradı.
A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk çekim yaparken
cankurtaranlar tarafından engellendiklerini, saldırıya uğradıklarını, karakola giderek suç
duyurusunda bulunduklarını ve aldıkları darbelerden ötürü rapor aldıklarını açıkladılar.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz.
Olayda darbe alan meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Olayın sorumlularının
araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz.”
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2 Ağustos 2021

TGC: Orman yangınlarından zarar gören yurttaşlarımızın
acısını paylaşıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, ülkenin birçok bölgesini saran orman
yangınları dolayısıyla bir açıklama yayınladı: Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“28 Temmuz’da Manavgat’ta başlayan daha sonra yurdun çeşitli bölgelerine yayılan
yangınları önlemek için her türlü çabayı gösteren halkımıza, görevlilere, hayvanları kurtarma amacıyla yangın bölgelerine giden gönüllü veterinerlere şükranlarımızı sunmak
isteriz. Yangın bölgelerinde görev yapan meslektaşlarımıza da güç koşullarda kolaylıklar
diliyoruz. Bu tür felaket günlerinde siyasetteki sen-ben kavgasının bir yana bırakılması,
ortak bir uzlaşmayla yurttaşların acısını dindirecek çözümlere ulaşılması gerektiğine
inancımızı da vurguluyoruz”
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4 Ağustos 2021

TGC: Birgün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin haksız
yere gözaltına alınmıştır
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Uğur Şahin’in şiddete uğrayan bir kadınla ilgili haber yaparken İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasını eleştirdi. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada genelgelerin
kanuna ve Anayasaya aykırı olamayacağını belirtti. Açıklamada şu görüşler yer aldı.
“Birgün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin 3 Ağustos 2021 Salı gecesi Şişli’de kadına yönelik şiddeti görüntülemek isterken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi
doğrultusunda izinsiz çekim yapılamayacağı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

GENELGE ANAYASA VE BASIN KANUNUNA AYKIRIDIR
Meslektaşımızın gözaltı işlemi sırasında gerekçe gösterilen Genelge, İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarihli genelgesidir. Hemen belirtelim ki Genelgeler Kanuna ve Anayasaya aykırı olamaz. Genelge başta 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. Maddesine, Anayasamızın da Basın Özgürlüğünü düzenleyen 28. maddesine
açıkça aykırıdır. Devletin, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alması
Anayasal Sorumluluğudur.
Son günlerde haber yapan gazetecilere yönelik olarak söz konusu genelgenin ileri
sürülmesi basın özgürlüğünün açıkça ihlal edilmesidir.

GAZETECİ HALKIN HABER ALMA HAKKININ GARANTİSİDİR
Hemen hatırlatalım ki gazeteci görevini yerine getirirken kimseden izin almak zorunda değildir, kimseye hesap vermek zorunda da değildir. Gazeteci halkın haber alma
hakkının garantisidir. Bu gazetecinin şahsına tanınmış bir imtiyaz da değildir. Bu halkın
imtiyazıdır. Bu imtiyaz ise tüm genelgelerin üstündedir. Haksız yere gözaltına alınan
daha sonra serbest bırakılan meslektaşımız Uğur Şahin’e ‘geçmiş olsun’ diyoruz.
Gazetecilere yönelik haksız gözaltı işlemlerinin devam etmemesi için İçişleri Bakanlığı
tarafından ‘Genelgenin gazetecileri kapsamadığına’ yönelik ivedilikle kamuoyuna açıklama yapılmasını’ ve genelgenin yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz.”
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6 Ağustos 2021

TGC: Halk TV ekibine yapılan saldırıyı kınıyoruz
Muğla'da yapılan canlı yayın sırasında Halk TV ekibine saldırılmasıyla ilgili bir açıklama
yapan TGC Yönetim Kurulu “Üyelerimiz Gökmen Karadağ, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a yapılan saldırı halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Gazetecilik suç değildir. İktidar tarafından yönlendirilen gruplarla eleştirel medyaya bedel ödetilme
eylemlerinden vazgeçilmelidir. Saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilip cesaretlendirilmemelidir” denildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Gazetecilik iktidara değil, halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Türkiye’de demokrasinin var olabilmesi için gazetecilerin görevlerini özgürce yapmaları ve haberin serbest dolaşımının sağlanması gereklidir. Oysa
eleştirel haber yaptıkları için siyasetçiler tarafından sürekli hedef gösterilen gazetecilere
yönelik saldırılarla haberin halka ulaşması engellenmektedir. Bunun son örneği de
Muğla’da yaşanmıştır.
5 Ağustos 2021 Perşembe günü Muğla'nın Marmaris İlçesi, İçmeler Beldesi’nde Halk
TV canlı yayın ekibi bir grubun saldırısına uğramıştır.
Programın moderatörü Gökmen Karadağ ile programın konukları gazeteciler İsmail
Saymaz, Murat Ağırel ve avukat Salim Şen’e yapılan saldırının ardından canlı yayın belli
bir süre kesilmiştir. Yayının ardından Gökmen Karadağ, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz
ile Salim Şen saldırganlardan şikayetçi olmuştur.
Saldırıyı gerçekleştiren gruptan beş kişi gözaltına alınmıştır. Saldırıyı kınıyoruz. Üyelerimiz ‘Gökmen Karadağ, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’e geçmiş olsun’ diyoruz.
Gazetecilik suç değildir. İktidar ve iktidara bağlı kurumlar tarafından yönlendirilen
gruplarla eleştirel medyaya bedel ödetilme eylemlerinden vazgeçilmelidir.
Bir kez daha gazetecilere yönelik saldırıların da insanlık suçu olduğunu hatırlatıyoruz.
Gözaltına alınan saldırganların cezasızlıkla ödüllendirilip, cesaretlendirilmemesini ve
işlem yapılmasını bekliyoruz.”
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6 Ağustos 2021

TGC Başkanı Turgay Olcayto: İktidarı akreditasyon uygulamaktan
vazgeçmeye çağırıyoruz
Yangın bölgesinde haber takibi yapan FOX TV, Halk TV ve Reuters muhabirlerinin bakanların açıklama yapacağı Muğla Milas’daki Kemerköy Termik Santrali’ne alınmamasını eleştiren TGC Başkanı Turgay Olcayto bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler
yer aldı:
“Türkiye günlerdir doğasını, yurttaşlarını, hayvanlarını, sağlığını, ekonomisini ve geleceğini tehdit eden yangın felaketiyle mücadele etmektedir.
Halk sağlığını olumsuz etkileyen bu sorunu haberleştirmek gazetecilerin en temel
görevidir.
RTÜK’ün TV yöneticilerine gönderdiği mesajlarla orman yangınları görüntülerinin
halka ulaşmasını engellemek istemesinin ardından, bir de akreditasyon uygulaması gündeme gelmiştir.
FOX TV, Halk TV ve Reuters haber ekipleri 5 Ağustos 2021 Perşembe günü bakanların yangınla ilgili açıklama yapacağı Muğla Milas’daki Kemerköy Termik Santrali’ne
alınmamıştır. Akreditasyon uygulaması yapılmıştır.
İktidar yine gazeteciliğe doğrudan müdahale etmiş, eleştirel yayın yapan kuruluşların
habere ulaşmasını ve halkın haber alma hakkını engellemiştir.
Türkiye’nin içinden geçtiği zor günlerde iktidarı Anayasayla güvence altına alınan
basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten ve gazetecilere akreditasyon uygulamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."
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11 Ağustos 2021

TGC: RTÜK'ü basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne
saygı göstermeye çağırıyoruz
TGC Yönetim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) son toplantısında televizyon kanallarına verdiği cezalarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “RTÜK, FOX
TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele 1 ve TR 35 kanallarına ağırlıklı olarak orman yangınlarıyla ilgili haber ve programlarda geçen ifadeleri gerekçe göstererek toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiştir. RTÜK bu cezalarla halkın haber alma, bilgilenme,
gerçekleri öğrenme hakkını engellemekte ve Anayasa’yı yok saymaktadır” dedi. TGC
Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Bir kamu kurumu olan RTÜK kararlarında tarafsız olmak, Anayasa’ya basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne uygun davranmakla sorumludur.
Türkiye’nin yaşadığı orman yangınları felaketiyle kamu yararı zarar görmüş ve televizyon kanallarında bu önemli konu haber ve programlarla halka ulaştırılmıştır. İktidarın
orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde yaşanan sorunların haberleştirilmesinden
duyduğu rahatsızlığı gündeme getirmesiyle RTÜK yine sansür görevini üstlenmiştir.
RTÜK’ün 3 Ağustos 2021 Salı günü medya yöneticilerine yangın görüntülerinin
halkla paylaşılmaması için özel mesajlar göndererek editöryel bağımsızlığa müdahale
ettiği kamuoyuna yansımıştır.
Ardından da 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda RTÜK, FOX TV, Halk
TV, Habertürk, KRT, Tele 1 ve TR 35 kanallarına toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza
vermiştir. Cezaya konu olan sözlerin çoğunluğunu orman yangınlarıyla ilgili haber ve
programlarda geçen ifadeler oluşturmaktadır. RTÜK bu cezalarla halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemekte ve Anayasa’yı yok saymaktadır.
Kararlarını demokratik toplum ölçütü olan çağdaş ve özgürlükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir.
RTÜK’ü tarafsız bir kamu kurumu olması gerektiğini hatırlamaya, halkın haber alma
hakkını engellemekten, eleştirel yayın yapan TV kuruluşlarını para cezalarıyla zayıflatmaya çalışmaktan vazgeçmeye, Anayasaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı
göstermeye çağırıyoruz.”
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13 Ağustos 2021

TGC: Sel felaketinden etkilenen yurttaşlarımızın acısını
paylaşıyoruz
TGC Yönetim Kurulu Kastamonu, Bartın ve Sinop’da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Şiddetli yağışla gelen selin Batı Karadeniz'de yol açtığı can ve mal kaybına neden
olan felaketin üzüntüsü içindeyiz. Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta selden etkilenen yurttaşlarımızın acısını paylaşıyor, ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen
yurttaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılmasını, ihtiyaçlarının karşılanmasını ve
normal yaşamlarına dönebilmelerini umut ediyoruz.”
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31 Ağustos 2021

TGC: Ferhan Şensoy’u sevgi ve saygıyla uğurluyoruz
Türk tiyatro sanatının usta ismi Ferhan Şensoy’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.
Kültür sanat alanında aydınlık bir Türkiye için uğraş veren, eğilip bükülmeden üreten
Ferhan Şensoy’u sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tiyatro topluluğuna sabırlar diliyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
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7 Ekim 2021

TGC: Polisin sokakta gazeteciyi engellemesi Anayasal suçtur
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, polisin sokakta gazetecilere müdahale etmesi, sokak röportajı için basın kartı zorunluluğu olduğunu iddia etmesi, defalarca kimlik kontrolü yapıp, soruları not etmesi, gazetecilerin fotoğraflarını çekmesiyle ilgili basın
açıklaması yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:
“Son günlerde sokakta röportaj yapan muhabirlere, foto muhabirlerine ve kameramanlara da polisin müdahale etmesi, soruları not etmesi, basın kartı zorunluluğu olduğunu ileri sürmesi gibi olaylarının sıklaştığına tanıklık ediyoruz. Gazetecilerin sokak
röportajı yapmasının önünde hiçbir hukuksal engel bulunmamaktadır. Gazetecilerin yapmış olduğu sokak röportajları asla yasaklanamaz, içeriği de denetlenemez.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinde yer aldığı gibi Gazeteci, röportaj,
haber, yorum veya görüntü, yayın şekli ne olursa olsun, hazırlığını yayın organındaki sorumlular dışında, kaynağı da dahil kimseye denetlettirmekle yükümlü değildir. Gazeteci,
önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoritelerine olan sorumluluklarından önce gelir. Gazeteci; halkın bilgi edinme hakkı ve haber alma hakkını kullanırken kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak
zorundadır.
Gazetecinin sokak röportajı yapmasının önünde hiçbir engel yoktur, olamaz. Gazeteci;
tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren
tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir ve kendi açısından sonuçları ne olursa
olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundadır. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve sesini duyuramayanların sesi olmakla yükümlüdür.
Sokak röportajı asla yasaklanamaz. Yurttaşlar konuşmayı kabul ettiğinde, görüşlerini
kamuoyuna duyurmak gazetecinin temel görevidir. Polisin gazetecilere müdahalesi yurttaşların sorunlarının haberleştirilmesini engelleme faaliyetidir ve Anayasa’ya aykırıdır.
Sokakta röportaj yapan gazetecilere Cumhurbaşkanlığı’nca verilen basın kartının sorulmasının hukuki zemini bulunmamaktadır. Basın kartı gazetecilik faaliyetinin ruhsatı değildir. Ülkemizde iktidarın istediği gibi haber yapmadığı için binlerce gazetecinin basın
kartı İletişim Başkanlığı tarafından iptal edilmiştir.
Polisin gazetecilerin fotoğrafını çekmesi, kendi WhatsApp gruplarında paylaşması, sorularını alması hukuksuz uygulamalardır, suçtur. Polisin görevini kötüye kullanmasıdır.
Gazetecilere gözdağı verilmesi eylemidir. Engelleme ile karşılaşan meslektaşlarımız Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunabilir. Polisin görevi, tüm yurttaşlar gibi gazetecilerin de sokakta röportaj yapıp halkın sorunlarını haberleştirirken can güvenliği
sağlamaktır.
Gazetecinin görevini yerine getirirken kimseden izin almak, kimseye hesap vermek
zorunda olmadığını, gazetecinin halkın haber alma hakkının garantisi olduğunu, tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde bulunduğumuzu hatırlatıyoruz. İktidarı bir kez daha halkın haber alma hakkını yok saymaktan ve gazetecilerin görevlerini yapmalarına engel
olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.”
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12 Ekim 2021

TGC Başkanı Turgay Olcayto: Sansürün olmadığı bir ülkede
yaşamak istiyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 12
Ekim 2021 Salı günü İstanbul’da yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada
“gazetecilerin özgürce haber yapabildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz” dedi.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 24. Olağan Genel Kurulu, Taksim’deki The Marmara
Oteli’nde yapıldı. Toplantıya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan
Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto Genel Kuruldaki açılış konuşmasında Türkiye’nin zor
zamanları hiç atlatamadığına dikkat çekerek “Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin
önündeki engellerin kalktığını görmek istiyoruz” dedi. TGC Başkanı Olcayto konuşmasına şöyle devam etti:
“Sansürün ve otosansürün olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Gazetecilerin özgürce haber yapabildiği, özgürce konuşabildiği bir ülkede çalışan gazeteciler olmalarını
umut ediyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar
diliyorum.”
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise yaptığı konuşmada korona salgını döneminde yaşanan zorlukların yayıncılık sektörünün tüm bileşenlerini dayanışmayla bir araya getirdiğini ve ayakta kalmanın yolunun bir şekilde bulunduğunu belirtti.
Kenan Kocatürk, şunları söyledi:
“Dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak, kağıt girdisinin ve üretim maliyetlerinin arttığı
bir dönemi yaşıyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğü ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Muzır Kurulu’nun erişkinlerin kitaplarına el atıp yasakladığı bir dönemden geçiyoruz. Teklif Hakları
Yasası’nın hayata geçmesini bekliyoruz. Devletin bakanlıklarının, yerel yönetimlerinin
kitap alıp kütüphanelerle halka ücretsiz ulaştırmasını bekliyoruz.”
PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral ise yalnız korona virüsüyle değil, iddianamesiz hapis cezalarıyla, yoksulluk virüsüyle, polis şiddetiyle mücadele edilen bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek “Bu dönemde kitap yazmanın, yayınlamanın, satın
alıp okumanın bir kahramanlık olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
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29 Ekim 2021

TGC: Cumhuriyet Bayramı iktidarın tekelinde değildir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Anıtkabir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenini izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve Anka Haber Ajansı muhabirlerinin
engellenmesini bir açıklamayla kınadı. Açıklamada şu görüşler yer aldı.
“İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte
ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını
engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.
Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına,
resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir.
Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir’e haber
takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.
Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber
Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı’nın
akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın
tekelinde değildir.
Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler
arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir.
İktidarın bu tutumunu kınıyoruz.
İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke
için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

329

19 BASIN ACIKLAMALARI_Layout 1 4/12/22 5:11 PM Page 86

12 Kasım 2021

TGC: Siyasetçinin görevi gazetecinin sorusuna yanıt vermektir
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Flash TV’de gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun
programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in tutumunu kınadı.
Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Siyasetçilerin tüm faaliyetleri kamu denetimine açıktır. Gazetecilerin siyasetçilerin
çalışmalarıyla ilgili soru sorması, bu konuda haber yapması kamu yararının bir parçasıdır.
Siyasetçiler ve kamusal yetki kullanan görevliler, işlevleri nedeniyle daha fazla eleştiriye
katlanmak durumundadır.
Ancak Türkiye’de birçok siyasetçi gazetecinin soru sormasına bile tahammül gösterememekte, yanıt vermek yerine gazetecilere hakaret etmektedir.
Bunun son örneği Flash TV’de gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun programında yaşanmıştır. Programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Orhan Uğuroğlu’nun
kamuoyunda gündem olan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlamak yerine meslektaşımıza hakaret etmeyi tercih etmiştir.
Bu tutum kabul edilemez. Doğu Perinçek’in meslektaşımıza yönelik tutumunu kınıyoruz.
Demokrasinin eleştirilere tahammül rejimi olduğunu hatırlatıyoruz.”
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15 Kasım 2021

Beş meslek örgütü 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü nedeniyle açıklama yaptı:

“Hapisteki Yazarlar Günü, demokrasi ve hukuk için dayanışma
günüdür”
PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye
Yayıncılar Birliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilciliği’nin açıklamasında şu
görüşler yer aldı:
“Bugün 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü. Tüm dünyada ifade ve düşünce
özgürlüğü en acımasız, en sıkıntılı, hoyrat dönemini yaşıyor. Özellikle de Türkiye, yazar
ve gazetecilerin güvenliği bakımından dünyanın en riskli ülkelerinden.
Tutuklu olanlar, soruşturma geçiren, davaları süren, izlenen, adli kısıtlamalarla karşılaşan, iktidar tarafından hedef gösterilip tehdit edilen, işinden gücünden edilen ve pek
çok farklı yöntemle susturulup sindirilmeye çalışılan çok sayıda yazar, gazeteci, yayıncı
ve çevirmen var.
Dünyanın her yerinde 15 Kasım’da, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan kuruluşlar
dayanışma için bir araya geldiklerinde, toplantılarında bir “Boş iskemle” bulundururlar.
Hapiste tutulanlar, sesini duyuramayanlar için, boş bir iskemle…
Bu yıl o boş iskemlede hapisteki tüm yazar ve gazeteciler adına İlhan Sami Çomak
var. 27 yıldır tutuklu yargılanıyor. İlhan Sami Çomak iki ay sonra 50 yaşında ve 28 yıldır
hapiste yatan bir şair olacak. Biz buna razı değiliz, hiçbir yazar ve gazetecinin hapsedilmesine razı değiliz, hapisliği ömründen uzun İlhan Sami'nin daha fazla hapiste yatmasına
hiç razı değiliz.
2021’i geride bırakmaya az bir süre kaldı. Bugün hala ‘Türkiye’de hapiste gazeteci,
yazar yok’; ‘Onlar gazeteci, yazar değil, terörist ya da vatan haini’ diyebilen yetkililer
var. Hala düşünceyi, düş gücünü, özgürce yaratma hakkını, gerçeklere farklı açılardan
bakmayı, hakikati açıklamayı, habere ulaşmayı engelleme çabaları var. Evrensel İnsan
Hakları Beyannamesini imzalamış olmamıza, Anayasamıza karşın var…
Ancak umutsuzluğa kapılmamak; geleceğe inancımızı kaybetmemek zorundayız. Hapisteki Yazarlar Günü, sadece biz yazar, gazeteciler, yayıncılar için değil; demokrasi ve
hukukun değerini anlayan her yurttaş için önemli bir dayanışma günüdür.
Unutmuyoruz: Yok edilmeye çalışılan her düşünce, susturulmaya çalışılan her ses,
sansürlenen, yasaklanan her sözcük, dünyanın her yerinde yankılanır! “
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16 Kasım 2021

TGC: Üyemiz Serkan Ocak’ın tehdit edilmesi kabul edilemez
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Serkan Ocak’ın tehdit edilmesiyle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
Kamu yararına aykırı faaliyetlerinin haberleştirilmesinden hoşnut olmayan siyasetçilerin ve taraftarlarının gazetecileri hedef gösterme alışkanlıklarına bir yenisi daha eklendi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balotaj Kurulu Üyesi gazeteci Serkan Ocak, sosyal
medya hesabından Ordu Gürgentepe İlçesi’nin köy yolunun yıllardır yapılmadığını belirten bir paylaşımının ardından tehditler aldı. Yerel bir sorunu gündeme getiren meslektaşımızın tehdit edilmesi kabul edilemez.
Kamuoyunda iki kadın işçiyi, makam odasında hakaret ederek sendikadan istifaya
zorlayan görüntüleriyle gündeme gelen AKP’li Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar
Şahin’i destekleyen bazı gruplar üyemiz Serkan Ocak’ı tehdit eden paylaşımlar yaptı.
Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü anlamayan kişiler tarafından paylaşılan bu
tehditlerle ilgili olarak Ordu Valiliği’ni göreve davet ediyor, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz. Kendisini tehdit eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunan üyemiz Serkan Ocak’a da geçmiş olsun diyoruz.”
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1 Aralık 2021

TGC’den Cumhuriyet Gazetesi’nden sekiz gazetecinin
çıkarılmasına tepki
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Cumhuriyet Gazetesi’nden çıkarılan sekiz
gazeteciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’ndan bu
kararı gözden geçirmesini” istedi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Kamuoyunun doğru bilgilenme hakkını sağlayabilme uğraşı veren, basın özgürlüğünü gerçekleştirmek için özveri ile çalışan basın emekçilerinin yaşadıkları zorluklar hiç
bitmiyor.
Meslektaşlarımız, siyasi baskı, cezaevine girme, fiziksel saldırı tehditlerinin yanı sıra
her an işten çıkarılma riski altında görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz 10 yılda11
bini aşkın gazeteci işsiz kalmış durumda.
Bu süreçte son olarak Cumhuriyet Gazetesi’nden Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş
Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özkalkan, Cumhuriyet Pazar
Sorumlusu Hilal Köse, muhabirler Tuğba Özer, Ece Piroğlu, foto muhabiri Vedat Arık ile
arşivde çalışan Mahmut Gündüz’ün işten çıkarıldığını öğrendik.
Cumhuriyet Gazetesi’nin yaşadığı zorluklarda emeğiyle destek veren meslektaşlarımızın işsiz kalması nedeniyle üzgünüz. Mali sıkıntı, kadro küçültme gibi gerekçelerle
meslektaşlarımızın işten çıkarılması bu ekonomik kriz ortamında kabul edilemez.
Meslektaşlarımızın işten çıkarılmalarını kınıyor, Cumhuriyet Vakfı Yönetimi’ni bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın iş güvencesinin sağlanmasını umut ediyoruz.”
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3 Aralık 2021

TGC: Tan Baskını’nı hiç unutmamalıyız
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 4 Aralık 1945’de Tan Gazetesi’ne yapılan
saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“4 Aralık basın tarihimizin acılı ve ayıplı sayfalarından birini anımsatır. 4 Aralık
1945’de Zekeriya Sertel, Halil Lütfü Dördüncü ve Ahmet Emin Yalman’ın ortaklığında
kurulan Tan Gazetesi saldırıya uğramış, gazete binası büyük hasar görmüş, makineler
kırılmış, kâğıt bobinleri Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye doğru yollara dökülmüştü.
Saldırı Tan Gazetesi başyazarlığını yapan Sabiha Sertel’in solcu yazıları bahane edilerek yapılmıştı. Sabiha Sertel genellikle kadın eşitliği, hak ihlalleri, sosyalizm yazıları ve
hükümete yönelik eleştirileriyle tanınıyordu.
Tan Olayı sırasında İstanbul'da sıkıyönetim olmasına karşın göstericilerden yargılanıp mahkûm olan olmadı.
Gazetecilere ve gazete binalarına yönelik saldırılar ne yazık ki günümüzde de devam
ediyor. Bugünü anlamak için 4 Aralık 1945’de yapılan Tan Baskını’nı hiç unutmamalıyız.”

TGC TAN EVİ TOPLANTILARI DÜZENLEDİ
Cağaloğlu yokuşunun başında 1945 yılında yıkılan Tan Matbaası’nın yerine inşa edilen Halil Lütfü Dördüncü İşhanı’nda açılan Tan Evi, basın tarihi açısından önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti, Tarih Vakfı, Halil Lütfü Dördüncü İşhanı, TÜYAP, Türkiye Yayıncılar Birliği ve
Sirkeci Mansion Hotel’in desteğiyle düzenlenen etkinliklerde; basının sorunları sergilerle,
panellerle ele alındı.27 Ocak 2015 - 8 Mart 2016 tarihleri arasında “Dünden Bugüne
Türk Basının Özgürlük Sorunu”, “Tan Gazetesi’nin şair yazarları”, “Basın iktidar İlişkileri”,
“Tan Olayı’nın Anımsattıkları”, “Babıali’de Bir Baskın: Tan”, “Tan Gazetesi’nin Kadın Yazarları” konulu toplantılar düzenlendi. Bu toplantılarda Hıfzı Topuz, Doğan Hızlan, Orhan
Koloğlu, Altan Öymen ve Ahmet Özdemir konuşmacı olarak yer aldı.
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20 Aralık 2021

TGC: Muharrem Sarıkaya’yı kınıyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem
Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atmasını kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Gazetecilerin mesleki dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz.
İktidarın, fiziksel saldırıların, hedef gösterilmenin, tutuklanma tehdidinin ve ekonomik
krizin ağır baskısı altında gazeteciler mesleklerini yapmaya çalışıyor.
Böyle bir ortamda kamuoyuna Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında teknik sorunu çözmeye çalışan İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e
hakaret ettiği ve tokat attığı yansımıştır.
Muharrem Sarıkaya, meslektaşına insan onuruna aykırı bir şekilde hakaret edip, şiddet uygulamıştır. Gazetecilik ekip işidir ve hiçbir gazeteci, meslektaşına hakaret edemez,
şiddet uygulayamaz. Şiddet hem suçtur, hem de meslek etik ilkelerine aykırıdır. Tutumu
yalnız meslektaşımız Ahmet Demir’e değil, mesleki dayanışmaya da zarar vermiş ve
moral bozmuştur.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya Tüzük
ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre kusurlu davranmıştır.
Bildirgeye göre ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde’ olmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin’in ise röportaj sırasında meydana gelen bu şiddet olayına sessiz kalması
düşündürücüdür.
Muharrem Sarıkaya’yı meslektaşına psikolojik ve fiziksel olarak zarar veren bu çirkin
ve kabul edilemez tutumu nedeniyle kınıyoruz. Kendisine meslek etik ilkelerine uygun
davranması gerektiğini hatırlatıyor, İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e ve
İhlas Haber Ajansı çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz.”
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21 Aralık 2021

TGC Muharrem Sarıkaya’yı Onur Kurulu’na sevk etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 20 Aralık 2021 günü yaptığı toplantıda
1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya’nın meslektaşına şiddet uygulamasını değerlendirdi.
Toplantıda Muharrem Sarıkaya’nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı kameramanı
Ahmet Demir’e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı buldu.
Bu nedenlerle hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine,
savunması alındıktan sonra Onur Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.
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27 Aralık 2021

TGC: Onur Kurulu’na sevk edilen Muharrem Sarıkaya istifa etti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’nun hakkında disiplin soruşturması
açıp Onur Kurulu’na sevk ettiği Muharrem Sarıkaya istifa etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 20 Aralık 2021 günü yaptığı toplantıda
1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayında meslektaşına şiddet uygulamasını değerlendirmişti.
Toplantıda Muharrem Sarıkaya’nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı kameramanı
Ahmet Demir’e şiddet uygulaması TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı bulunmuştu.
Bu nedenlerle Muharrem Sarıkaya’nın hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu’na sevk edilmesine
oy birliği ile karar verilmişti. Muharrem Sarıkaya ise 27 Aralık 2021 Pazartesi günü elektronik posta ile istifasını TGC’ye iletti.
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28 Aralık 2021

TGC: Ekonomik kriz gazetecileri de vurdu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazetecilerin ekonomik krizden ciddi ölçüde zarar gördüğüne dikkat çekerek bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer
aldı:
“Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz medyada çalışan meslektaşlarımızı da ağır bir
biçimde etkilemiştir. Siyasi ve ekonomik baskıyla kapatılan yüzlerce yayın organında,
12 bine yakın gazetecinin işsiz kaldığı bir ortamda çalışan gazeteciler de yoksulluk seviyesindeki maaşlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Halkın haber alma ve gerçekleri
öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin Basın İş Kanunu kapsamındaki sözleşmeyle
çalıştırılmaması en önemli sorunlardan biridir. Çünkü beraberinde ciddi hak kayıplarını
getirmektedir.

GAZETECİLERE ÜÇ TİP SÖZLEŞME İMZALATILMAKTADIR
Uygulamada gazeteci ile işvereni arasında 1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, 2. Belirli
Süreli İş Sözleşmesi, 3. Telif Sözleşmesi olmak üzere üç tip sözleşme imzalanmaktadır.

TELİF SÖZLEŞMESİ GAZETECİNİN HAKLARINI KORUMUYOR
Telif sözleşmesi adı altında çalışan bir gazeteci ilk olarak Basın İş Kanunu’nun kapsamı
dışında kalmaktadır. Esas önemli yanı ise sosyal güvenlik hakları kısıtlanmış ve sigortasız
çalışmış olmaktadır.

MAAŞ+TELİF UYGULAMASIYLA MAAŞ BÖLÜNÜYOR
Gazetecinin haklarını kısıtlayan diğer uygulama ise gazeteciye maaş + telif adı altında
yapılan maaşın bölünmesi uygulamasıdır ki, bu da gazetecinin haklarını kısıtlamakta
günün sonunda SGK’dan daha az bir emeklilik maaşı almasına yol açmaktadır.

GAZETECİLER İŞ YASASI İLE ÇALIŞTIRILIYOR
Basın İş Kanunu ile çalıştırılması gereken gazeteciler sıklıkla 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında sözleşmeye zorlanmaktadır. Bu çalışma biçimi de gazetecinin haklarını
kısıtlayan bir uygulama biçimidir. Gazetecinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmasının en önemli sonucu Basın Kartı alamaması ve 5510 Sayılı Kanun’da tanınan
fiili hizmet zammı hakkından mahrum kalmasıdır.

AYLIK MAAŞA FAZLA MESAİ DAHİL EDİLİYOR
Gazetecinin aylık ücreti ile ilgili olarak da uygulamada bazı problemler yaşanmaktadır. Bazı medya kuruluşlarında gazetecinin almış olduğu aylık ücretin bir kısmının fazla
mesai olarak ücret bordrolarına yansıtıldığı görülmektedir.
Bu kanuna aykırı olduğu gibi, ahlaki bir problem olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Gazetecinin ileride haklarını almak için açacağı davada ciddi bir sorun yaşanmaktadır.
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Örneğin fazla mesai ücreti taleplerinde Yargıtay ücret bordrolarında gözüken fazla mesai
ücret ödemelerinin, hak edilen fazla mesai ücretinden mahsup edilmesine karar verdiğinden gazeteci gerçek hakkını alamamaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatlarının da daha
eksik hesaplanmasına sebep olmaktadır.

EN AZ MAAŞ ALANLAR, MUHABİRLER
Uygulamada en az ücret alan basın çalışanları olarak muhabir, foto muhabiri ve editörler karşımıza çıkmaktadır. Uzun yıllar basın kuruluşlarında çalışan, mesleki kıdemleri
15-20 yılı bulan gazetecilerin çok düşük ücretlerle çalıştırıldıkları da bilinen bir gerçektir.
Medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin ücretlerine uzun yıllar zam yapılmamaktadır.
Sonrasında yapılan zamlar ise günün ekonomik koşullarının çok altında kalmaktadır. Bu
da gazetecinin düşük kıdem tazminatı ve düşük emeklilik maaşı ile çalışma yaşamlarını
sonlandırmalarına neden olmaktadır.

GAZETECİ MAAŞLARI AĞIR BİR EROZYONA UĞRAMIŞTIR
Gazetecilerin Basın İş Sözleşmesi dışında imzalamaya zorlandıkları sözleşmelerin yarattığı hak kayıplarının yanı sıra aldıkları ücretler de ekonomik kriz nedeniyle erozyona
uğramıştır.
Kariyer.net 2021 Ocak ayı için medya sektöründe en yüksek muhabir maaşını 8 bin
410 TL en düşüğünü ise 2 bin 820 TL, ortalama ücreti de 4 bin 110 TL olarak saptamıştır.
TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre örneğin 2019 yılı Ocak ayında 3 bin TL
ile işe başladığını varsaydığımız bir muhabirin aynı yaşam düzeyini sağlayabilmesi için
2021 yılının Kasım ayında yaklaşık 4 bin 560 TL maaş alması gerekmektedir. Bu TÜİK
enflasyon hesaplamalarına göre yüzde 52 artış anlamına gelmektedir.

HESAPLAMALAR GERÇEK FİYAT ARTIŞLARINI YANSITMIYOR
Oysa TÜİK tarafından yapılan enflasyon hesaplamalarının gerçek fiyat artışlarını yansıtmadığı ortadadır. Bu nedenle Prof. Veysel Ulusoy’un başkanlığında çalışan bir grup
bağımsız ekonomistin kurduğu Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAG) son zamanlarda
kendi bulgularını açıklamaya başlamıştır. ENAG verilerine göre 2021 Kasım ayı itibarıyla
yıllık tüketici fiyatları artışı yüzde 58,65 olmuştur. TÜİK aynı dönem için yüzde 21,31
oranını vermiştir.
Somut örnek vermek gerekirse 2020 Kasım’ında 3 bin TL maaş alan bir muhabirin,
aynı yaşam düzeyini tutturmak için TÜİK’e göre 2021 yılı Kasım ayında yaklaşık 3 bin
640 TL ENAG hesaplamasına göre de yaklaşık 4 bin 760 TL aylık almış olması gerekmektedir.

GAZETECİLER HER GÜN BİRAZ DAHA YOKSULLAŞIYOR
Ancak TÜİK’in tüketici fiyatlarındaki artışları en aza indirerek yansıttığı endekse göre
bile yeterli maaş artışı sağlanamamakta, meslektaşlarımız günün koşullarında her gün
daha da yoksullaşmaktadırlar.
İşverenler bu ağır sürecin meslektaşlarımızı daha fazla ezmesine izin vermemelidir.
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Gazetecileri Basın İş Yasası ile çalıştırmalı, hak ettikleri ücretleri almalarını sağlamalıdır.”

GAZETECİLER EKONOMİK KRİZDEN NASIL ETKİLENDİKLERİNİ ANLATTILAR
ASGARİ ÜCRETİN 1,5 KATINI ALIYORUM
Erkek (39): Mesleğe ilk başladığımda iki yıllık deneyimime rağmen asgari ücretin dört
katını kazanıyordum. 22 yıldır çalışıyorum şimdi asgari ücretin 1,5 katı alıyorum. Eskiden
gazeteler arası gazeteciler transfer edilirdi ücretler artardı. Şimdi birçok yayın organı kapandığı için öyle bir şansımız da kalmadı.

KREDİ KARTIYLA AY SONUNU GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM
Kadın (47): Bekar anneyim. 28 yıldır gazetecilik yapıyorum. Kiram 2 bin 600 TL, aylık
sabit giderim 3 bin 800 TL. Kredi borçlarım var. Bunların toplamı da bin 750 TL. Üniversite öğrencisi bir çocuğum var. Emekli maaşım ve çalıştığım kurumdan aldığım maaş ile
birlikte elime geçen 8 bin TL. Yüksek kur ve enflasyon nedeniyle geçinme imkanı bulamıyorum. Kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalışıyorum. Enflasyon yüzünden paranın
bir değeri kalmıyor.

EKİPMANLARIN FİYATLARI YÜZDE YÜZE YAKIN ZAMLANDI
Erkek (31): Dört buçuk yıldır muhabir olarak çalışıyorum. Mesleğe stajyer olarak ücret
almadan başladım. Ailemin yanında kaldığım için bir müddet idare edebildim. Sonra
dokuz ay İş-Kur ödeneği ile çalıştıktan sonra resmi girişim yapıldı. 2019 yılında 2 bin 300
TL maaş almaya başladım. İş değiştirdim, 5 bin TL maaşım. Ancak yetiyor. Mesleğim için
gerekli ekipmanların fiyatları da yüzde 100 arttı.

BU MAAŞLA NE KADAR DAYANIRIM BİLMİYORUM
Kadın (33): Yedi yıldır muhabirlik yapıyorum ve aldığım maaş 3 bin 700 TL. Ailemle
yaşıyorum ve kazandığım para, kişisel ihtiyaçlarımı karşılamama bile yetmiyor. Bir de
üstün performans bekleniyor. İşimi sevmesem bu parayla kesinlikle çalışmazdım. Bu
maaşla daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.

GELECEĞE DAİR HİÇBİR UMUDUM YOK
Erkek (32) : Dokuz yıldır gazeteci olarak çalışıyorum ve bekarım. 5 bin 500 TL alıyorum ve aldığım maaş kendime zor yetiyor. Geleceğe dair hiçbir umudum yok. 10 yıldır
çalışmamın sebebi işime olan tutkum. Aksi takdirde sadece gazetecilik yaparak bir gelecek hayali kurmak, evlenip çocuk sahibi olmak imkânsıza yakın bir şey.

ALDIĞIM MAAŞ İLE SADECE GÜNÜ KURTARIYORUM
Erkek (33):14 yıldır televizyon muhabiri olarak çalışıyorum. 3 yıl önce evlendim. Şu
an ki, maaşım 5 bin TL. Aldığım maaş şu anda geçimime zor yetiyor. Eşim de, muhabirlik
yapıyor ve o da çalışmasaydı Türkiye şartlarında bu parayla geçinemezdik. Sadece günü
kurtarıyorum.
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BU MESLEĞİ SEVMESEM YILLARCA KATLANAMAZDIM
Erkek (29): Yedi yıldır gazetecilik yapıyorum. Bundan tam 3 ay öncesine baktığımda
bırakın aldığım maaşla geçinmeyi, her ay kredi kartları olmasa ayakta kalamazdım. 3
bin 500 TL alıyorum. Sevmesem bu maaşla çalışmaya katlanmazdım.

ALDIĞIM MAAŞ HER GEÇEN GÜN DEĞER KAYBEDİYOR
Kadın (29) : Beş yıldır bir gazetede muhabirlik yapıyorum. Evliyim, aldığım maaş 4
bin 400 TL. Yaptığımız iş ve aldığımız maaşı karşılaştırdığımızda çok düşük ücretlere çalışıyoruz. Ekonomi kötüye gidiyor. Aldığım maaş her geçen gün değer kaybediyor. İki
kişi çalışıyoruz. Çocuğumuz olsa geçinemezdik.

EŞİM ÇALIŞMASAYDI KESİNLİKLE GEÇİNEMEZDİK
Kadın (28) : Altı yıldır gazete muhabirliği yapıyorum. Bir buçuk yıl önce evlendim.
Şuan ki maaşımın neti 3 bin 800 TL. Aldığım maaşın İstanbul şartlarında ve mevcut ekonomik krizde yetmesi mümkün değil. Eşim de çalışmasaydı kesinlikle geçinemezdik.

HİÇBİR BİRİKİM YAPAMIYORUM
Kadın (25): Meslekte beş yılımı bitirdim. Aldığım maaş 3 bin 850 TL. ve buna ek
olarak 750 ile bin TL. arasında mesai alıyorum. Ailemle yaşıyorum. Temel ihtiyaçlarımı
karşıladıktan sonra ay sonunda hiçbir şekilde birikim yapamıyorum. İnsanca bir yaşam
için maaşımın en az 8 bin TL. olması gerekiyor.
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15 Mayıs 2019

TGC'den Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'na destek
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Çağlayan Adliyesi'nde 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü
saat 11.00'de 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT Tırları davasına katılarak Erdem
Gül ve Enis Berberoğlu'na destek verdi. Davaya Cemiyet adına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş katıldı.
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun,
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil
olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı
davada, Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer olmadığına hükmedildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdem Gül ve avukatları katıldı.
Enis Berberoğlu ise duruşmaya gelmedi.
Duruşmada, sanık Gül ve avukatların son savunmalarının ardından dosyayı karara
bağlayacağını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmanın kapalılık kararına son vererek,
aleni duruşmaya geçti. Kapalılık kararının kaldırılmasının ardından izleyiciler ve basın
mensupları salona alındı.
Duruşmaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Dursun Çiçek ve önceki Adalar Belediye Başkanlarından Mustafa Farsakoğlu'nun da aralarında bulunduğu pekçok kişi katıldı.
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13 Eylül 2019

TGC: Adalet geç de olsa yerini buldu
TGC Yönetim Kurulu 4. 5 aydır haksız yere cezaevinde tutulan Musa Kart, Güray Öz,
Hakan Kara, Önder Çelik ve Avukat Mustafa Kemal Güngör’ün tahliyesinin ardından bir
açıklama yaptı. “Gazetecilik suç değildir, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki
engeller kaldırılmalıdır” denilen TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer
aldı:
“Geç de olsa adaletin gerçekleşmesinden mutluyuz. Cumhuriyet Davasında yargılanan meslektaşlarımızdan beş yılın üstünde ceza alan gazetecilere temyiz hakkı tanınmış, beş yılın altında ceza alan meslektaşlarımız ise temyiz yolu kapalı olduğu için
Kandıra Cezaevi’ne girmişti. TGC olarak 4.5 ay önce hukuk alanında yaratılan bu kargaşaya dikkat çekmiş ve haksız yere hapis yatmak zorunda olan meslektaşlarımızın bir an
önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep etmiştik.
Sonuçta Yargıtay 16. Ceza Dairesi 12 Eylül 2019 Perşembe günü, cezaevinde bulunan
eski Cumhuriyet çalışanları için örgüte yardım suçu oluşmadığından infaz durdurma ve
tahliye kararı verdi.
Yargıtay kararının ardından Cumhuriyet Gazetesi’nin beş eski çalışanı Musa Kart,
Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik ve Avukat Mustafa Kemal Güngör tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. Daire, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay,
Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki
mahkumiyet hükümlerini bozdu. Hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Utku’nun
yakalama müzekkeresinin kaldırılmasına,
Ahmet Şık’ın ise 301. Maddeden yargılanmasına karar verdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bir kez daha gazeteciliğin suç olmadığını, halkın
haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir meslek olduğunu
hatırlatıyoruz. Basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye’nin 157. sırada olmasından rahatsızız. Türkiye’de yargı reformunun gerçekleşmesinin en önemli adımlarından biri basın
ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasıdır.
Dün yargı paketiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ‘Yargı reformunda birinci
paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor’ açıklaması kamuoyuna yansıdı.
Şu anda sayıları 132 olan gazetecinin tutuklu ve hükümlü olarak toplumdan uzak
tutulması, mesleklerini yapamamaları insan hakları ihlalidir. Mesleklerini yapamayan
ve toplumdan tecrit edilen bu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmaları, Türkiye'de demokrasinin yeşermesi ve toplum barışının sağlanması açısından önemli bir adım olacaktır.”
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10 Ekim 2019

TGC’den Karikatürist Cihan Demirci’ye Destek
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sosyal medyadaki karikatür paylaşımları nedeniyle yargılanan karikatürist Cihan Demirci’nin duruşmasını izledi. Kartal Adliyesi’nde 26. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde saat 11.00’de görülen davada karikatürist Cihan Demirci savunmasında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmedim. Paylaşımların
büyük bir çoğunluğu bana ait değil” diye konuştu. Hakim hakaret kastı bulunmadığına
kanaat getirerek karikatürist Cihan Demirci’nin beraatine karar verdi. TGC adına duruşmayı Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş takip etti. Başkan Turgay
Olcayto “Meslektaşımızın beraat kararı nedeniyle sevinçliyiz. Karikatür ve mizahın eleştiri sanatı olduğu ve kimseye hakaret kastı gütmediği bir kez daha kanıtlandı” diye konuştu. Duruşmayı Türkiye Yazarlar Sendikası Temsilcileri, Karikatürcüler Derneği
Temsilcileri ile yazar Necati Güngör, karikatüristler Akdağ Saydut, Kamil Yavuz, Hasan
Seçkin ve Köksal Çiftçi izledi.
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28 Ekim 2019

TGC Sözcü Davası'nı izledi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazeteci davalarını izlemeyi sürdürüyor. TGC son olarak
Çağlayan'daki adliyede 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sözcü davasını izledi. TGC adına duruşmayı takip eden Genel Sekreter Sibel Güneş "Bu davada da gazetecilik yargılanıyor. Gazetecilik mesleği suç
değildir. Sözcü davasında yargılanan sekiz meslektaşımızın beraat etmeleri en büyük dileğimiz. Bu ülkede demokrasinin yeşermesi için gazetecilerin görevlerini yapmalarının
engellenmesinden artık vazgeçilmeli" diye konuştu.
Sözcü avukatlarının beraat ve yeniden mülataa talebini değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı yeniden mütalaa vermesi için savcıya gönderdi. Dava 27 Aralık 2019
Cuma günü saat 10.00 'a ertelendi. Duruşmaya Sözcü Başyazarı ve TGC Onur Kurulu
Üyesi Rahmi Turan, Sözcü çalışanları ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu da katıldı.
Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına FETÖ örgütüne bilerek ve isteyerek yardım
suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Önce gazetenin sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı
Yonca Yücekaleli, internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü
içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açılmıştı. Hazırlanan ikinci bir iddianameyle de Sözcü Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, gazetenin İnternet Sitesi
Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlamadan
dava açıldı.
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27 Aralık 2019

TGC: “Sözcü davasında gazetecilik cezalandırıldı”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Çağlayan Adliyesi’nde 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Sözcü Davası’nda yedi gazeteciye hapis cezası verilmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:
“Türkiye’de yıllardır işsizlik, sansür, oto sansür, dava ve cezaevleri gölgesinde gazetecilik mesleği yapılmaya çalışılıyor. İktidarı eleştiren yayın organlarında görev yapan
meslektaşlarımıza ağır diyetler ödetiliyor.
Son olarak Sözcü Davası’nda yine gazetecilik yargılandı, yedi meslektaşımıza hapis,
bir meslektaşımıza para cezası verildi. Karara göre Sözcü yazarı Necati Doğru’ya 3 yıl 6
ay 15 gün, Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Metin Yılmaz’a 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e 3 yıl 4 ay,
sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı’ya 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu’ya 2 yıl
1 ay, muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli’ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Sözcü Gazetesi
sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.
Bu karar geçen Ekim ayında iktidarın yargı reformu diye sunduğu pakette yer alan
‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları
suç oluşturmaz’ maddesinin de uygulanmadığının bir göstergesidir.
Bu karar demokrasiye, gazeteciliğe, basın özgürlüğüne, halkın haber alma özgürlüğüne vurulmuş yeni bir darbedir. Sözcü Gazetesi çalışanları ve yazarları yalnız değildir.
Bu ülkede demokrasinin yeşermesi için gazetecilerin görevlerini yapmalarının engellenmesinden artık vazgeçilmelidir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızla
dayanışma içinde olmayı sürdürdük, sürdüreceğiz.”
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24 Haziran 2020

TGC’den yargılanan 6 gazeteciye destek
MİT Kanunu’na Muhalefet” iddiasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve haklarında 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istenen altı gazeteci 24 Haziran 2020 Çarşamba
günü Çağlayan’daki İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni
Barış Pehlivan, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni
Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Aydın Keser Libya’da ölen MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haber yaptıkları
gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Tutuklu gazetecilere destek vermek için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu da Çağlayan Adliyesi’ndeydi. Bir açıklama yapan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Yıllardır toplumu
susturmak için gazeteciden suçlu yaratılmaya çalışılıyor. Gazetecilik suç değildir. Halkın
bilmesi istenmeyen her haberin terör ya da casusluk faaliyeti olarak gösterilmeye çalışılmasından artık vazgeçilmesini istiyoruz. Cezaevindeki tüm meslektaşlarımızın özgür
bırakılmasını istiyoruz” dedi.
Gazetecilere destek vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gelen meslek örgütleri arasında
Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren,
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da vardı. CHP ve
İYİ Parti milletvekilleriyle çok sayıda gazeteci de Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulundu.
TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş yaptığı açıklamada "Habere ve haberciye düşman olmayanların ülkesinde özgürlüğü görmek istiyoruz. Arkadaşlarımız tecrit altında.
Bu kabul edilemez" diye konuştu. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ise konuşmasında “Tüm zorluklara rağmen gazetecilik yapmaya çalışan arkadaşlarımıza özgürlük demeye devam edeceğiz. Barolar ve basın susturulmaya çalışılıyor fakat nafile.
Susmayacağız" dedi.
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25 Haziran 2020

TGC: Üç meslektaşımız tahliye oldu
Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haber
ve Twitter paylaşımları nedeniyle tutuklanan altı gazeteciden Odatv Haber Müdürü
Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik’in tahliyesine
karar verildi.
Çağlayan’daki 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Haziran 2020 Çarşamba günü yapılan duruşmada OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç
ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki
duruşma 9 Eylül 2020 günü yapılacak.
TGC Yönetim Kurulu tahliyelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak tahliye olan meslektaşlarımıza
geçmiş olsun diyoruz. OdaTV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya
Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in de bir sonraki duruşmada tahliye edilmelerini
umut ediyoruz. ‘Gazetecilik suç değildir’ demeyi sürdürüyoruz. Barışın ve demokrasinin
yeşermesi için cezaevindeki tüm gazetecilerin özgür kalması gerektiğini savunuyoruz.”
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3 Şubat 2021

TGC’den Özgür Gündem davasında yargılananlara destek
Özgür Gündem’e destek verdikleri için haklarında dava açılan gazeteci ve aydınlar
bugün Çağlayan’daki adliyede hakim karşısına çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava öncesi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Sibel
Güneş de katılarak destek verdi.
İstinaf mahkemesinin KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yaptıkları için yargılandıkları davadan beraat kararını
bozması sonrası Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı ve Evrensel Yazarı Şebnem Korur
Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Yazar
Ahmet Aziz Nesin 3 Şubat 2021 Çarşamba günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde
hakim karşısına çıktı.
Açıklamaya CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Turan Aydoğan,
HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Dilan Dirayet
Taşdemiş, Oya Ersoy, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, İHD İstanbul Şube
Başkanı Gülseren Yoleri, Barış Akademisyenleri, TTB, TİHV, KESK yöneticiler, DİSK Basın
İş Genel Başkanı Faruk Eren, Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Banu
Tuna da katıldı.
Mahkeme istinafın bozma ilamına uyulmasına, İstanbul 23. ACM’den dosyanın
Özgür Gündem ana dava ile birleştirme hususunda muvafakat istenmesine ve tanık İnan
Kızılkaya’nın dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 6
Mayıs 2021 tarihinde görülecek.
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IV. BÖLÜM

• YENİ ÜYELERİMİZ
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YENİ ÜYE OLAN GAZETECİLER
25.03.2019-11.04.2022

Umay Aktaş Salman, Tülin Yenilmez, Serhat Kaya, Yasemin Öymen, Mesut Çiftci, Fatih
Portakal, Pervin Sümer, Fırat İpek, Burak Celal Birsen, Tamer Kayaş, Ferdağ Cengiz Erdinç,
Bilal Emin Turan, Yaser Çaparoğlu, Ahmet Akpolat, Görkem Derviş, Salih Şahin, Erce
Mustafa Kaftan, Orkun Öz, Ceren Selçuk, Çiğdem Toker Taştan, Ercan Sarıkaya, Ahmet
Yılmaz Arslan, Özlem Öğüt Parlak, Cemal Tamer Altunay, Elif Emir Tekel, Serdarhan
Aksoy, Burcu Özçelik Sözer, Mehmet Barbaros Demirkol, Fatma Demir Turgut, Kenan
Başaran, Mehmet Serbes,Hülya Güler Akbaş, Ebru Genç, Mehmet Serkan Arman, Gökhan Kam, Murat Dağer, Hatice Yücel, Gülistan Alagöz, Azmi Zafer, Arda Erol, Mehmet
Çağrı Davran, Murat Köksal, Osman Şişko, Cemil Akosman, Mehmet Ali Sabuncu, Zafer
Büyükavcı, Gülşah Avcılar, Fuat Karip, Anet Sahakyan, Yılmaz Kocabaş, İbrahim Ersoy
Diyar, Alphan Korucuoğlu, Şinasi Akgün, Umut Eken, Yusuf Emirhan Şeker, Hakkı Yılgın,
Deniz Özmen, İbrahim Onur Kumbaracıbaşı, Eda Ünsün, Gökmen Özcan, Hamit Turhan,
İbrahim Öztürk, Metin Karabaş, Yasin Cam, Ali Göktaş, İpek Özbey, Cihat Aslan, Gülden
Çoktan, Çiğdem Yılmaz, Serhat Demirtaş, Safa Can Konuksever, Sedat Alagöz, Aslıhan
Çil, Sedat Oğuz, Nilgün Toptaş, Burhan Akdağ, Hakan Özenen, İrem Barutçu, Mert Ali
Başarır, Ali Avcu, Murat Can Bilgincan, Sefa Saygıdeğer, Özlem Ülkü, Saime Oğuzhan,
Jan Devletoğlu, Erdoğan Yapık, Mehmet Emre Tunalı, Ali Demirtaş, Ayşe Dilek Kaykılar,
Ayhan Aykanat, Tolga Saçıkaralı, Talip Akdaş, Esra Ülkar, Aziz Bora Balar, Bülent Biricik,
Ebru Gürsoy, Suzan Gila Benmayor, Sinan Yerebakan, Gökhan Eren, Sinan Alemdar, Aziz
Başkurt Okaygün, Bilgehan Aras, Köksal Akpınar, Umut Çolak, Mazlum Demirbağ, Murat
Ağırel, Ebru Çakırkaya, Atilla Türker, Ali Kara, Şerif Ertürk, Ömer Karakuş, Süleyman
Özkul, Arif Alpaslan Akkuş, Ufuk Çoban, Gökhan Yalçın, Ender İmrek, Behiç Ak, Tolga
Şardan, Hulusi Yılmaz, Mehmet Rebii Özdemir, Serdar Yüce, Mustafa Yılmaz, Kaan Ülker,
Mustafa Akın, Cenay Toprakkaya, Orhan Karakaş, Akın Baytöre, Osman Atasaral, Mine
Kasapoğlu Puhrer, Arif Taşkın, Osman Necdet Öndeş, Muharrem Remzi Gökdağ, Betül
Sözen Poyzan, Serkan Ozan, Mehmet Atilla Kocadağıstanlı, Hüseyin Anıl, Ahmet Kaya,
Nihan Özgen Meleke, Ferit Zengin, Murat Hamzeçebi, Okan Alkan Sarısoy, Uğur Şahin,
Murat Yeşilyurt, Asım Tahir Güneş, Engin Baş, Sait Salıcı, Cem Tekel, Esma Işıl Çalışkan
Gönen, İlhan Öztat, Bülent Özdoğan, Cenk Kansu Şarman, Nadide Nurcan Gökdemir,
Remzi Mamaşoğlu, İsmail Temiz, İsmail Arı, Davut Güleç, Recep İncecik, Fehmi Özgüler.
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V. BÖLÜM

• BURHAN FELEK KONFERANS SALONU
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Burhan Felek Konferans Salonu yenilendi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu sponsor bulunarak yenilendi.
Salonun yenilenme çalışmaları kapsamında Nurus Şirketi’nden sponsorluk sağlandı. Salon
ve asma katta bulunan 217 koltuk yenilendi. 400 metrekare olan salonun halılarının yenilenmesi için ise Nurteks Şirketi ile anlaşıldı. Salona özel üretilen halılarla eski halılar değiştirildi.
Salonun perdelerinin yenilenmesi için de Linens ile anlaşma sağlandı.
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VI. BÖLÜM

• BASIN MÜZESİ
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BASIN MÜZESİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2019 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
I- MÜZE KATI:
A. Bağışlar
1- Vahap Munyar tarafından bağışlanan, PTT’nin Sivas Kongresi'nin 100. Yılı (4 Eylül
1919 / 2019) anısına bastırdığı çerçeveli poster pul.
2- Halil Ülgen tarafından bağışlanan, babası Hikmet Sabri Ülgen’e ait arşiv gazeteleri. Gazetelerde 23 Nisanlar (1961-1963), 1 Mayıs1977, 19 Mayıslar (1953-1958-19631969-1972), 30 Agustoslar (1952-1955-1960-1961-1962-1963-1964-1972), 10 Kasımlar
(1938-2016 arası), 29 Ekimler (1933 – 2005). Kıbrıs Krizi, Kıbrıs Barış Harekâtı, Cemal
Gürsel (1966), 1980 İhtilali, İsmet İnönü (1973-1974), Turgut Özal’ın Ölümü (1993) ve
Hirand Dink(2007) haberleri.

B- Etkinlikler
11.01.2019- Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrencileri,
Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Basın Müzesi’ni ziyaret etti.
22.01.2019- Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik
Bölümü Öğrencileri Basın Müzesi’ni ziyaret etti. TGC Başkanı Turgay Olcayto ve TGC
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Genel Sekreteri Sibel Güneş öğrencilere ders verdi.
04.03.2019 / 22.03.2019 – Ölümünün 40. Yılında “Abdi İpekçi’ye Saygı” sergisi Basın
Müzesi Müze katında açıldı.
29.04.2019 - Pakistan Gazeteciler Kulübü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ni ziyaret etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter
Sibel Güneş ve Genel Sayman Ahmet Özdemir Türkiye'de gazetecilerin sorunları,
TGC'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Pakistan Gazeteciler Kulübü Başkanı Ziya Khan
ise Pakistanlı gazeteciler hakkında bilgi verdi. Toplantıda Basın Müzesi tanıtıldı.
08.05.019 – Nişantaşı Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğrencileri Basın Müzesi’ni
ziyaret etti. Öğrencilere Basın Müzesi’nin Tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
10.05.2019 - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü
Öğrencileri, Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı'nın gözetiminde basın Müzesi’ni ziyaret
etti. TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir müzenin tarihi ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi.
14.05.2019 – TED Rönesans Koleji öğrencileri Basın Müzesi’ni ziyaret etti. Öğrencilere
asın Müzesi’nin Tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
15.05.2019- Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri
öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Oğuzhan Yeşilova gözetiminde Basın Müzesi'ni ziyaret
ettiler. Öğrenciler Müze'nin tarihçesi, anı eşyaları, baskı makineleri ve kütüphanesi hakkında bilgi aldılar.
27.05.2019 -“Meslekte İz Bırakanlar” etkinliklerinin 25.incisinde, öykü, tiyatro ve kabare yazarı, öğretim üyesi ve gazeteci gibi birçok niteliği taşıyan Haldun Taner, ölümünün
33. Yılında Basın Müzesi’nde andı. Anma programında Taner’in eşi Demet Taner de bulundu.
3.06.2019 – İtalyan Lisesi öğrencileri Basın Müzesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler Müze'nin
tarihçesi, anı eşyaları, baskı makineleri ve kütüphanesi hakkında bilgi aldılar.
08.10.2019- TGC Basın Müzesi Gazeteci Portreleri Galerisi’ne Haldun Taner’in yağlıboya tablosu eşi Demet Taner ve TGC Başkanı Turgay Olcayto tarafından asıldı.
26.10.2019- TGC 3. Babıali Turunu düzenledi. Tur kapsamında Sirkeci’den TGC Basın
Müzesi’ne kadar olan rotada basın tarihinde iz bırakmış 100 gazete ve yayınevi hakkında
iletişim fakültesi öğrencilerine bilgi verildi.
08.11.2019 – TGC Kültür Sanat Söyleşi Programı Basın Müzesi’nde başladı. TGC Kültür Sanat Komisyonu'nun Basın Müzesi'nde yaptığı söyleşinin konuğu tiyatro yönetmeni-oyuncu Nesrin Kazankaya oldu.
29.11.2019 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu'nun hazırladığı
Kültür Sanat Söyleşisinin ikincisi “Radyonun Altın Çağı: Radyo Tiyatrosu” başlığıyla TGC
Basın Müzesi’nde yapıldı. Söyleşisinin konukları tiyatro oyuncusu Zihni Göktay ve efektör Korkmaz Çakar oldu.
20.12.2019 - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü 1. ve 2. Sınıf
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öğrencileri TGC Basın Müzesi’ni ziyaret ettiler. TGC Başkanı Turgay Olcayto öğrencilere
Basın Tarihi, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü hakkında bilgi verdi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise TGC Basın Müzesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihçesi hakkında öğrencilere açıklamalarda bulundu.

C. Ziyaretçi İstatistiği
Basın Müzesi Müze katını yakın çevre okulları, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bahçeşehir, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kâğıthane,
Maltepe, Sarıyer, Sultangazi, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinden ilkokul, ortaokul lise ve
üniversite öğrencileri; ayrıca İstanbul dışından Malatya İnönü Üniversitesi ve Bilecik Şeyh
Edibali Üniversitesi öğrencileri grup olarak gezdi. Müze bunların dışında yerli ve yabancı
ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü. Yapılan İstatistiklere göre bu yıl içinde Müzemizi
1895’i yabancı, 12610’u yerli olmak üzere toplam 14505 kişi ziyaret etti.

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:
01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında 19 resim, fotoğraf, grafik gravür, minyatür,
karikatür, heykel, seramik sergisi ücret karşılığı gerçekleştirildi.

24 Aralık 2018- 11 Ocak 2019:
• Ümit Tuvan ve Arkadaşları: “Bu Senin Hikâyen” Karma Yağlıboya Resim Sergisi:
• Ümit Tuvan ve Arkadaşları: Karma Suluboya, Karakalem Resim Sergisi:

14 Ocak – 01 Şubat 2019:
• Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, Grafik – İletişim Tasarımı Bölümü
Öğrencileri: İletişimde Grafik ve Tasarım Sergisi.
• Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, Grafik – İletişim Tasarımı BölümüÖğrencileri: Reklamda Grafik Tasarım Sergisi

13 – 26 Şubat 2019:
Aydın Doğan Vakfı karikatür sergileri
• “35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Ödül Alan Eserler” (karikatür) sergisi
• “35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen Eserler” (karikatür) sergisi.

25 Şubat-15 Mart 2019:
• Kamuran Özdemir ve Arkadaşları: Karma Resim sergisi.

11 – 15 Mart 2019:
• İstanbul Tabip Odası: “14 Mart Tıp Haftası” etkinlikleri sergileri.
• “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması” sergisi
• “Hekimlerden Ödüllü Fotoğraf Yarışması” sergisi
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• “Hekimlerden Resim Heykel Fotoğraf” sergisi

8 -26 Nisan 2019:
• Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi: Karma Resim sergisi
• Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi: Karma Ebru, Minyatür, Tezhip sergisi
• İstanbul Aydın Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevim
Aydinç Bolat: “Tekstil ve Moda Tasarımı” sergisi
• İstanbul Aydın Üniversitesi/Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu/Tekstil Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Kastan: “Deri Ayakkabı Tasarım ve Video
Sunum” sergisi

29 Nisan – 17 Mayıs 2019:
• Meltem Tomay Akdağ: Resim sergisi
• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Göktepe: Resim
sergisi
• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Resim Bölümü Öğrencileri Karma Resim sergisi

10 – 28 Haziran 2019:
• Kozmos Seramik Atölyesi: Karma Seramik sergisi

7-25 Ekim 2019
• Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çeyiz
Makal: Yağlıboya Resim sergisi

III- KÜTÜPHANE KATI:
1. Kataloglama Çalışmaları
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi medya konusunda bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanemiz, Sayın Fettullah İhsan Tufan tarafından bağışlanan Yordam
Bilgi ve Belge Otomasyon Sistemi’ni kullanmaktadır. Kitaplarda ‘Dewey Onlu Sınıflama
Sistemi’ uygulanmaya devam edilmektedir.

2. Bağışlar
Kütüphanemize Orhan Erinç, Turgay Olcayto, Sibel Güneş, Vahap Munyar, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, vb. gibi bağışlarla gelen kitaplar Yordam otomasyon programına
kaydedilmeye devam etmiştir. Kütüphanemize bağışlanan kitaplar kimi zaman ‘medya’
temalı olmamaktadır. Bu tip durumlarda belirlenen üniversitelere, köy okullarına Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti adıyla tarafımızdan bağışlanmaktadır.
Gazetecilerin özel eşyaları olan bağışlar envanter defterine kaydedilmektedir. Defter,
Ayasofya Müzesi denetiminde olup, yeni sisteme geçilmiştir. Yenilik doğrultusunda her
bir demirbaşın fotoğrafı çekilmiş, bağışlayanı yazılmış, bağış tarihi, müzede bulunduğu
yer, boyutu vb. gibi özellikleri yeni envanter defterine kaydedilmiştir.

3. CD-DVD Yedekleme
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2004 yılında başlayan dijital yedekleme işlemi devam etmektedir. Bazı gazetelerle
iletişime geçilip nüshalar aylık olarak CD’lere aktarılmakta ve okuyucuya sunulmaktadır.
Bu dijital yedeklemeler harici disklerde de saklanmaktadır. Harici disklerde yedeklenen Pandemi sebebiyle kimi gazeteler evden çalışmaya geçtiği için CD göndermese
de Aydınlık, Cumhuriyet, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Afyon Kocatepe, Muğla Fetiye’de
Sportmence gibi gazetelerin dijital arşivi tutulmaya devam etmektedir.

4. Kütüphane Hizmetleri
Araştırmacılar kitaplardan istedikleri bölümlerin (telif haklarına uygun olarak) fotokopisini çektirtme imkânına sahiptirler. Basılı gazete ve dergilerin yıpranmaması için sadece fotoğrafı çekilebilmektedir. Fotoğraflar çıktısı alınarak okuyucuya verilmekte ya
da CD’ye aktarılmaktadır. Ayrıca alınan çıktılar belli bir ücret karşılığı ‘aslı gibidir’ şeklinde onaylanabilmektedir. Tüm bu hizmetler kütüphane sorumlusu tarafından gerçekleştirilmekte, okuyucuların çeşitli işlemlerle dermeye zarar vermesi önlenmektedir.
Kütüphaneden yararlanmak isteyen çeşitli medya mensubu kişiler televizyon programı, belgesel gibi görsellerde kullanmak üzere kendi video kameralarıyla çekim yapabilmektedir. Ancak bu işlem de müze çalışanlarının gözetiminde olmakta ve belli ücret
karşılığında yapılmaktadır.

5-Araştırmacı İstatistiği
Kitaplardan 98, dergilerden 142, gazete koleksiyonlarından 160 olmak üzere toplam
400 kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER:
Basın Müzesi Kültür Sanat Etkinlikleri
• Resim Semineri Ebülfez Ferecoğlu eğitmenliğinde (Ocak, Şubat Mart, Nisan, Mayıs
aylarında) Çarşamba günleri (12:00 – 17:00 saatleri arası) yapıldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2020 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
I- MÜZE KATI:
A. Bağışlar
1- Nusret Selen tarafından bağışlanan, Turhan Selçuk'un çizimi “Taban” karikatürü.
1- Engin İnellioğlu tarafından bağışlanan film oynatma makinaları, fotoğraf makinaları ve aksamları.

B. Etkinlikler
17.01.2020- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür Sanat Komisyonu’nun hazırladığı
söyleşi programının üçüncüsü “Edebiyat ve Günümüz” başlığıyla Basın Müzesi’nde yapıldı. Söyleşinin konuğu İnci Aral oldu.
17.02.2020 - Basın tarihine “kartopu cinayeti” olarak geçen olayda hayatını kaybeden Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ölümünün 5. yılında Basın Müzesi’nde bir toplantı düzenledi.
20.02.2020- TGC Kültür Sanat Komisyonu’nun hazırladığı Polisiyeden Edebiyata
Söyleşisi, TGC Basın Müzesi’nde yapıldı. Moderatörlüğünü TGC Kültür Sanat Komisyonu
Üyesi Esin Yolçınar’ın yaptığı söyleşinin konukları, özellikle polisiye üzerine çalışmalarıyla
bilinen araştırmacı, yazar, çevirmen Erol Üyepazarcı ve Yeditepe Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Didem Ardalı Büyükarman oldu.
25.02.2020- 26. Meslekte İz Bırakanlar Toplantısına Yaşar Kemal Basın Müzesi’nde
anıldı. Anma törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
16.03.2020 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Covid 19 virüsüne karşı ilaçlandı.
23.07.2020-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989 yılından bu yana verdiği Basın
Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu. 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü
kapsamında Basın Müzesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen tören sembolik olarak yapıldı.
Bu yıl da Fatih Polat’ın kendi adına yaptığı çalışmaları, çalıştığı gazetede verdiği mücadeleyi dikkate aldı. Arkadaşlarına verdiği desteği dikkate alarak ödüle değer görüldü.
Kurum bazındaki ödül ise sayısı 11 bini aşan işsiz gazeteci adına verildi. Bu ödül de
Basın Müzesi’nde sergilenecek.
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B. Ziyaretçi İstatistiği
Basın Müzesi Müze katını Covid-19 tedbirleri kapsamında yakın çevre okulları, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinden ilkokul, ortaokul lise ve üniversite öğrencileri grup olarak gezdi.
Yapılan İstatistiklere göre bu yıl içinde Müzemizi 566’sı yabancı, 5100’ü yerli olmak
üzere toplam 5666 kişi ziyaret etti.

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:
01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 6 resim, fotoğraf, heykel, karikatür ve
tekstil takı tasarım sergisi ücret karşılığı gerçekleştirildi.

14 Şubat – 02 Mart 2020:
Aydın Doğan Vakfı karikatür sergileri
• “35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Alan Eserler” Sergisi
• “35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen
Eserler” (karikatür) sergisi.

07 - 15 Mart 2020:
İstanbul Tabip Odası: “14 Mart Tıp Haftası” etkinlik sergileri.
• “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması” sergisi
• “Hekimlerden Ödüllü Fotoğraf Yarışması” sergisi
• “Hekimlerden Resim Heykel Fotoğraf” sergisi

05 – 23 Ekim 2020
•Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Dr.
Öğr. Üyesi Zehra Doğan: “Tekstil Tasarımı” sergisi

III- KÜTÜPHANE KATI:
1-Kataloglama Çalışmaları
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi medya konusunda bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanemiz, Sayın Fetullah İhsan Tufan tarafından bağışlanan Yordam Bilgi
ve Belge Otomasyon Sistemi’ni kullanmaktadır. Kitaplarda ‘Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ uygulanmaya devam edilmektedir.

2-CD-DVD ve Harici Disklere Yedekleme
2004 yılında başlayan dijital yedekleme işlemi devam etmektedir. Bazı gazetelerle
iletişime geçilip nüshalar aylık olarak CD’lere aktarılmakta ve okuyucuya sunulmaktadır.
Bu dijital yedeklemeler harici disklerde de saklanmaktadır. Harici disklerde yedeklenen Pandemi sebebiyle kimi gazeteler evden çalışmaya geçtiği için CD göndermese
de Aydınlık, Cumhuriyet, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Afyon Kocatepe, Muğla Fetiye’de
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Sportmence gibi gazetelerin dijital arşivi tutulmaya devam etmektedir.

3-Kütüphane Hizmetleri
Araştırmacılar kitaplardan istedikleri bölümlerin (telif haklarına uygun olarak) fotokopisini çektirtme imkânına sahiptirler. Basılı gazete ve dergilerin yıpranmaması için sadece fotoğrafı çekilebilmektedir. Fotoğraflar çıktısı alınarak okuyucuya verilmekte ya
da CD’ye aktarılmaktadır. Ayrıca alınan çıktılar belli bir ücret karşılığı ‘aslı gibidir’ şeklinde onaylanabilmektedir. Tüm bu hizmetler kütüphane sorumlusu tarafından gerçekleştirilmekte, okuyucuların çeşitli işlemlerle dermeye zarar vermesi önlenmektedir.
Kütüphaneden yararlanmak isteyen çeşitli medya mensubu kişiler televizyon programı, belgesel gibi görsellerde kullanmak üzere kendi video kameralarıyla çekim yapabilmektedir. Ancak bu işlem de müze çalışanlarının gözetiminde olmakta ve belli ücret
karşılığında yapılmaktadır.

4-Araştırmacı İstatistiği
Kitaplardan 9, dergilerden 12, gazete koleksiyonlarından 49 olmak üzere toplam 70
kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER:
Basın Müzesi Resim Atölyesi Resim Seminerlerini (Ocak, Şubat Mart aylarında) Çarşamba günleri (12:00 – 17:00 saatleri arası) grup çalışması olarak yapıldı.
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2021 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
I- MÜZE KATI:
A.Bağışlar
Fügen Toksü tarafından bağışlanan çeşitli fotoğraf makinaları, cep telefonlar ve hesap
makinası.

B. Etkinlikler
06.07.2021- Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıf Gazetecilik Bölümü öğrencileri, öğretmenleri Büşra Can ile birlikte Basın Müzesi’ni ziyaret etti. Baskı
ve dizgi makineleri, anı eşyaları, gazeteci portrelerinin yer aldığı, basın tarihinden örneklerin sergilendiği müzeyi gezen öğrencilere Basın Müzesi’nin tarihçesi ve faaliyetleri
hakkında bilgi verildi.
12.07.2021 - İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Okulu Projesi kapsamında, Dr. Mahmut Çelik koordinatörlüğünde 21 kişilik yerli ve yabancı öğrenci grubu Müze’yi ziyaret
etti.
Türkiye'de lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi alan yerli ve Doğu Türkistan, Pakistan,
Keşmir, Yemen, Mısır, Gambiya, Gine ve Suriye vatandaşı öğrencilerden oluşan grup,
Müze’de bulunan makina, cihaz, materyaller ve kütüphane hakkında bilgi aldı.
24.11.2021 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Basın Müzesi’nde toplantı yaptı.
TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan toplantıda Komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Moderatörlüğünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu’nun üstlendiği toplantıda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Başkanı Canan Güllü, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura konuşma yaptı. Toplantıda İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesinin ardından toplumun her kesiminde şiddetin sistematik
hale geldiğine dikkat çekildi. Kadına, aile içi şiddete yönelik haberlerin ise yayın yasaklarıyla kamuoyuna duyurulmasının engellenmesinin doğru olmadığına vurgu yapıldı.
08.12.2021- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Basın Müzesi’ni ziyaret etti. Öğretim üyesi Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz ve öğrencileri Basın Müzesi’ni gezdi. Basın Müzesi'nde TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, müzenin tarihçesi, öldürülen gazeteciler galerisi, medya kütüphanesi hakkında
öğrencileri bilgilendirdi.
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21.12.2021 - TGC Ortaokulu öğrencileri Basın Müzesi'ni ziyaret etti.
TGC Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Cem Akyol, Emine Alkan ile Türkçe öğretmeni
Gülhan Yıldırım ve öğrencilere TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, TGC ve Basın Müzesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye’de gazeteciliğin tarihsel, teknolojik gelişimi,
gazetelerin hazırlanma aşamaları ile internet gazeteciliği hakkındaki soruları yanıtladı.
29.12.2021- Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Lisesi, Gazetecilik Bölümü Yayın Türüne
Göre Gazetecilik dersi öğrencileri, öğretmenleri Ayten Şenkul ve Berna Başkaya ile birlikte TGC Basın Müzesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler ziyaret sırasında TGC ve Basın Müzesi’nin tarihçesi, kütüphanesi ile faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

C. Ziyaretçi İstatistiği
Basın Müzesi Müze katını Covid-19 tedbirleri kapsamında yakın çevre okulları, Bahçelievler, Başakşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, ilçelerinden ortaokul lise ve üniversite
öğrencileri grup olarak gezdi.
Yapılan İstatistiklere göre bu yıl içinde Müzemizi 495’i yabancı, 3753’ü yerli olmak
üzere toplam 4248 kişi ziyaret etti.

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:
01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 8 resim, fotoğraf, gravür, minyatür, karikatür, heykel ve takı sergisi ücret karşılığı gerçekleştirildi.

05-22 Ocak 2021
Aydın Doğan Vakfı Karikatür sergileri
• “36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Ödül Alan Eserler” (karikatür) sergisi
• “36. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen
Eserler” (karikatür) sergisi.

05 – 30 Haziran 2021
Aydın Doğan Vakfı karikatür sergisi
• 5 Haziran Dünya Çevre Günü: “ Doğa Alarm Veriyor!” Aydın Doğan Uluslararası
Karikatür Yarışması Özel Seçki sergisi

21 Eylül – 01 Ekim 2021
• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dr.
Öğr. Üyesi Aslı Erciyeş Tosun: “Sahneden” isimli fotoğraf sergisi

26 Ekim – 12 Kasım 2021
• Neriman Şahin: Resim sergisi
• Fikret Dadaloğlu: Resim sergisi
• Bahar Akdeniz: Resim sergisi
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15 Kasım – 03 Aralık 2021
• Küratörlüğünü İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri,
Tijen Sabırlı, Damla Gügercinoğlu ve Ülkü Ağca’nın yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu'nun “Evvel Zaman”
isimli Baskı Resim sergisi

III- KÜTÜPHANE KATI:
1. Kataloglama Çalışmaları
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi medya konusunda bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanemiz, Sayın Fetullah İhsan Tufan tarafından bağışlanan Yordam Bilgi
ve Belge Otomasyon Sistemi’ni kullanmaktadır. Kitaplarda ‘Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ uygulanmaya devam edilmektedir.

2.Bağışlar
Kütüphanemize Orhan Erinç, Turgay Olcayto, Sibel Güneş, Vahap Munyar, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, vb. gibi bağışlarla gelen kitaplar Yordam otomasyon programına
kaydedilmeye devam etmiştir. Kütüphanemize bağışlanan kitaplar kimi zaman ‘medya’
temalı olmamaktadır. Bu tip durumlarda belirlenen üniversitelere, köy okullarına Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti adıyla tarafımızdan bağışlanmaktadır.
Gazetecilerin özel eşyaları olan bağışlar envanter defterine kaydedilmektedir. Defter,
Ayasofya Müzesi denetiminde olup, yeni sisteme geçilmiştir. Yenilik doğrultusunda her
bir demirbaşın fotoğrafı çekilmiş, bağışlayanı yazılmış, bağış tarihi, müzede bulunduğu
yer, boyutu vb. gibi özellikleri yeni envanter defterine kaydedilmiştir.

3. CD-DVD Yedekleme
2004 yılında başlayan dijital yedekleme işlemi devam etmektedir. Bazı gazetelerle
iletişime geçilip nüshalar aylık olarak CD’lere aktarılmakta ve okuyucuya sunulmaktadır.
Bu dijital yedeklemeler harici disklerde de saklanmaktadır. Harici disklerde yedeklenen Pandemi sebebiyle kimi gazeteler evden çalışmaya geçtiği için CD göndermese
de Aydınlık, Cumhuriyet, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Oksijen, Afyon Kocatepe, Muğla Fetiye’de Sportmence gibi gazetelerin dijital arşivi tutulmaya devam etmektedir.

4.Kütüphane Hizmetleri
Araştırmacılar kitaplardan istedikleri bölümlerin (telif haklarına uygun olarak) fotokopisini çektirtme imkânına sahiptirler. Basılı gazete ve dergilerin yıpranmaması için sadece fotoğrafı çekilebilmektedir. Fotoğraflar çıktısı alınarak okuyucuya verilmekte ya
da CD’ye aktarılmaktadır. Ayrıca alınan çıktılar belli bir ücret karşılığı ‘aslı gibidir’ şeklinde onaylanabilmektedir. Tüm bu hizmetler kütüphane sorumlusu tarafından gerçekleştirilmekte, okuyucuların çeşitli işlemlerle dermeye zarar vermesi önlenmektedir.
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Kütüphaneden yararlanmak isteyen çeşitli medya mensubu kişiler televizyon programı, belgesel gibi görsellerde kullanmak üzere kendi video kameralarıyla çekim yapabilmektedir. Ancak bu işlem de müze çalışanlarının gözetiminde olmakta ve belli ücret
karşılığında yapılmaktadır.

5.Araştırmacı İstatistiği
Kitaplardan 17, dergilerden 22, gazete koleksiyonlarından 43 olmak üzere toplam
82 kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER:
20.12.2021 tarihinde Basın Müzesi Nezih Demirkent Konferans Salonunda İstanbul
Diş Hekimleri Odası Öğrenci Delege Seçimi (13.00- 15.30 saatleri arası) yapıldı.

374

23 BASIN MUZESI FAALIYET RAPORU_Layout 1 4/12/22 5:12 PM Page 13

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde
2022 Yılı içinde Gerçekleştirilen Faaliyetler
(01.2022 – 15 Mart 2022)

I- MÜZE KATI:
A. Etkinlikler
03.01.2022- Özel Sevinç Koleji Etiler Kampüsü 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri
Cenk Aydın, Yunus Can Güner ve Eda Ertaş Basın Müzesi’ni ziyaret etti.
Özel Sevinç Koleji öğretmen ve öğrencilerini Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay ve
Basın Müzesi Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk ağırladı. Öğrencilere Basın Müzesinin tarihçesi ile müzede bulunan baskı makineleri hakkında bilgi verildi.
17.01.2022- Müzenin Portreler Salonu’na 74. tablo olarak Yaşar Kemal’in yağlıboya
tablosu asıldı.
Sanatçı Ahmet Güneştekin’in Atölyesi’nden ressam Yahya Bağcı tarafından yapılan
Yaşar Kemal’in tablosu 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 11.00’de törenle Basın Müzesi’nin Portreler Galerisi’ndeki yerini aldı. Tablonun Müzeye asılması nedeniyle bir
tören düzenlendi. Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto sanatçı Ahmet Güneştekin’e,
TGC Başkanvekili Vahap Munyar ise ressam Yahya Bağcı’ya şükran plaketi sundu.
22.02.2022- Bağcılar Alaattin Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Basın Müzesi’ni ziyaret etti.
Lisenin Halkla İlişkiler Bölümü 11. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Esengül Harput,
Tuğçe Temeltaş Saygı, Seda Ardıç Çiller Basın Müzesi'ni ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencileri Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay ile Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk karşıladı.
Öğrencilere Basın Müzesi'nin tarihçesi ile müzede bulunan baskı makineleri hakkında
bilgi verildi.
22.02.2022- Etiler Hayat Anaokulu öğrencileri (üç ayrı grup olarak toplam 40 öğrenci) Basın Müzesi’ni ziyaret etti.
24.02.2022- Gürcistanlı gazeteciler, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet
Ali Dim Başkanlığında TGC Basın Müzesi’ni ziyaret etti.
Müzenin tarihçesi, Müzede bulunan anı eşyaları, baskı makineleri kütüphanesi ve
faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.
14.03.2022 – 18.03.2022 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde İstanbul
Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraf, resim ve heykel sergileri açtı.
Sergiler 18 Mart 2022 Cuma gününe kadar gezilebilecek.
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B. Ziyaretçi İstatistiği
Basın Müzesi Müze katını Covid-19 tedbirleri kapsamında yakın çevre okulları, Bağcıar, Beşiktaş, Şişli…vb.gibi ilçelerden Anaokulu, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri grup olarak gezdi.
Yapılan İstatistiklere göre bu yıl içinde (15.03.2022 tarihine kadar) Müzemizi 144’ü
yabancı, 1369’u yerli olmak üzere toplam 1513 kişi ziyaret etti.

II- SANAT GALERİSİ SALONLARI:
01.01.2022 – 18.03.2022 tarihleri arasında 6 resim, fotoğraf, karikatür, heykel sergisi
ücret karşılığı gerçekleştirildi.

25-Ocak – 11 Şubat 2022
Aydın Doğan Vakfı Karikatür Sergileri
• “37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Ödül Alan Eserler” (karikatür) sergisi
• “37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen
Eserler” (karikatür) sergisi.
• Kıvanç Nalça: “Yanan” isimli resim Sergisi

14 – 18 Mart 2022
İstanbul Tabip Odası: “14 Mart Tıp Haftası” etkinlik sergileri.
• “Çocuk Gözüyle Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması” sergisi
• “Hekimlerden Ödüllü Fotoğraf Yarışması” sergisi
• “Hekimlerden Resim Heykel Fotoğraf” sergisi

III- KÜTÜPHANE KATI:
1. Kataloglama Çalışmaları
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi medya konusunda bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanemiz, Sayın Fetullah İhsan Tufan tarafından bağışlanan Yordam Bilgi
ve Belge Otomasyon Sistemi’ni kullanmaktadır. Kitaplarda ‘Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ uygulanmaya devam edilmektedir.

2.Bağışlar
Kütüphanemize Orhan Erinç, Turgay Olcayto, Sibel Güneş, Vahap Munyar, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti, vb. gibi bağışlarla gelen kitaplar Yordam otomasyon programına
kaydedilmeye devam etmiştir. Kütüphanemize bağışlanan kitaplar kimi zaman ‘medya’
temalı olmamaktadır. Bu tip durumlarda belirlenen üniversitelere, köy okullarına Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti adıyla tarafımızdan bağışlanmaktadır.
Gazetecilerin özel eşyaları olan bağışlar envanter defterine kaydedilmektedir. Defter,
Ayasofya Müzesi denetiminde olup, yeni sisteme geçilmiştir. Yenilik doğrultusunda her
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bir demirbaşın fotoğrafı çekilmiş, bağışlayanı yazılmış, bağış tarihi, müzede bulunduğu
yer, boyutu vb. gibi özellikleri yeni envanter defterine kaydedilmiştir.

3.CD-DVD Yedekleme
2004 yılında başlayan dijital yedekleme işlemi devam etmektedir. Bazı gazetelerle
iletişime geçilip nüshalar aylık olarak CD’lere aktarılmakta ve okuyucuya sunulmaktadır.
Bu dijital yedeklemeler harici disklerde de saklanmaktadır. Harici disklerde yedeklenen Pandemi sebebiyle kimi gazeteler evden çalışmaya geçtiği için CD göndermese
de Aydınlık, Cumhuriyet, Sözcü, Türkiye, Yeniçağ, Oksijen, Afyon Kocatepe, Muğla Fetiye’de Sportmence gibi gazetelerin dijital arşivi tutulmaya devam etmektedir.

4.Kütüphane Hizmetleri
Araştırmacılar kitaplardan istedikleri bölümlerin (telif haklarına uygun olarak) fotokopisini çektirtme imkânına sahiptirler. Basılı gazete ve dergilerin yıpranmaması için sadece fotoğrafı çekilebilmektedir. Fotoğraflar çıktısı alınarak okuyucuya verilmekte ya
da CD’ye aktarılmaktadır. Ayrıca alınan çıktılar belli bir ücret karşılığı ‘aslı gibidir’ şeklinde onaylanabilmektedir. Tüm bu hizmetler kütüphane sorumlusu tarafından gerçekleştirilmekte, okuyucuların çeşitli işlemlerle dermeye zarar vermesi önlenmektedir.
Kütüphaneden yararlanmak isteyen çeşitli medya mensubu kişiler televizyon programı, belgesel gibi görsellerde kullanmak üzere kendi video kameralarıyla çekim yapabilmektedir. Ancak bu işlem de müze çalışanlarının gözetiminde olmakta ve belli ücret
karşılığında yapılmaktadır.

5.Araştırmacı İstatistiği
Kitaplardan 8, dergilerden 12, gazete koleksiyonlarından 31 olmak üzere toplam 51
kişi kütüphanemizden yararlandı.

IV- BASIN MÜZESİ’NDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER
08.02.2022 tarihinde, Basın Müzesi Nezih Demirkent Konferans Salonu’nda İstanbul
Terlik İmalci Sanatkâr Esnaf Odası Genel Kurulu (13.00-17.00 saatleri arası) yapıldı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hüseyin Tamer, Aykut Işıklar, Hüseyin Rahmi Pektaş, Hüseyin Avni Karakaş, İbrahim
Tapa, Ayşe Şenel Girgin, Orhan Peksayar, Ziya Sonay, Ulvi Yanardağ, M. Akif Çamlı,
Cumhur Bahadır, Alp Süğlün, Eyüp Karadayı, Hakkı Martı, Ali Rıdvan Bülbül, Turgut Fethi
Erden, Şehabettin Aktarı, İstiklal Belen, Mustafa Temeltaş, Mehmet Biber, Cumhur Atalay, Erol Gönenç, Nahit Duru, Necati Karakaya, Oya Yaylalı, Alaettin Bilgi, Oktay Şengüler, Orhan Birgit, Ruhi Kanal, Erdoğan Sevgin, Malik Yolaç, Tahir Yücel, Gülçin
Tahiroğlu, Mehmet Ali Aykut Tuzcu, Celal Demirbilek, Serdar Sevim, Talat Polat, Mehmet Yaşar Gökhan, Doğan Şener, Ali Gündüz Çınar, Nurettin Çakın, Yıldırım Demir Dilek
Uçaker, Çetin Mete, Abdullah Yazıcı, Ender Uslu, Suat Yalaz, Abdullah Turhan, Cengiz
Bektaş, Hikmet Aksoy, Fevzi Aksoy (Prof.Dr.), Erol Diksoy, Ferhunde Ülküsel, Ertuğrul
Zorlutuna, Orhan Koloğlu, Fevzi Koçak, Mahmut Gültekin, Sinan Sayrugaç, Firuzan Topsümer, Serhat Demirtaş, Bülent Akad, Selahattin Yıldız, İbrahim Şakir Yükselen, Necdet
Doğan, Buranettin Keteci, Özden Vardar, Ufuk Bilem, Murtaza Çelikel, İlyas Namoğlu,
Tokay Gözütok, Sedat Ağralı, Oğuz Soydan, Hüseyin Kırcalı, Servet Serdaroğlu, Selçuk
Besen, Şahin Büyükkaya, Haluk Usel, Yurdakul Fincancıoğlu, Ertuğrul Akçaylı, Dilek
Süzen, Burhan Ayeri, Yusuf Toledo, Muzaffer Kayar, Kenan Akın, Refik Sönmezsoy, Emin
Karaca, Kemal Adar, Zafer Özdemir, Tanju Cılızoğlu, Altuğ İstanbulluoğlu, Bekir Şahlı,
Deniz Banoğlu, Züleyha Kocaolçum, Seçkin Türesay, Ayberk Temel, Erkut Öget, Cengiz
Kaptan, Metin Türkyılmaz, Tülay Bilginer, Selahattin Duman, Bilal Yüksel, Burhanettin
Kazmalı, Adnan Genç, Ziynet Sertel, Viktor Balakin, İhsan Kayseri, Yüksel Şengül, Fuat
Özgünay, Erol Bilem, Reyhan Can, Mine İçöz, Yusuf Ziya Özkan, Süleyman Bektaş, Erol
Kes, Mustafa Müfit Alaçalı, Altan Demirkol, Mehmet Küçük, Aysel Okan, Sami Kohen,
Sedat Sertoğlu, Lütfi Akdoğan, İsmail Akyol, Güngör Denizaşan, Sefa Özkaya, Tamer
Karaboğalı, Ahmet Yener Özkesen, Ayhan Dinç, Ünal Yiğitdinç, Tansel Tüzel, Nurhan
Olcayto, Mehmet Raif Gürsoy, Oktay Duran, Dinç Tayanç, Suna Dorsan, Güngör Arslan,
İhsan Onur, Taner Atila, Aydın Engin, Nezih Alkış, Ali Osman Ata.

SAYGI İLE ANIYORUZ
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TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ’NİN
TARİHÇESİ
10 Haziran 1946’da kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğü’nde meslek ilkelerinin korunması yönünde çaba gösterilmesi gereğine işaret edildi.
24 Temmuz 1960’da Cemiyetin öncülüğünde “Basın Ahlak Yasası” adını taşıyan bir
metin gazeteciler ve yayın kuruluşları temsilcileri tarafından imzalandı, uygulamayı denetlemek için de “Basın Şeref Divanı” oluşturuldu. Ancak bu uygulama çeşitli nedenlerle
etkisiz kaldı.
Cemiyetin 14 Şubat 1972’de yapılan Genel Kurulu’nda daha önce Uluslararası Basın
Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan dokuz maddelik bir metin “Gazetecilerin Basın
Ahlak Kuralları” adıyla kabul edildi.

BASIN SENATOSU VE MESLEK İLKELERİNİ İZLEME KOMİTESİ OLUŞTURULDU
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 19 Kasım 1997’de yapılan Olağanüstü Tüzük Değişikliği Genel Kurulu’nda ise oybirliği ile yeni bir tüzük kabul edildi. Bu tüzük ile Basın
Senatosu ve Meslek İlkelerini İzleme Komitesi oluşturuldu.
26-27 Mart 1998’de toplanan TGC Olağan Genel Kurulu’ndan sonra yürürlüğe giren
değişikliklerle oluşturulan Senato ve Komite çalışmalarına başladı.
Genel Kurul’da seçilen Nail Güreli (Başkan), Orhan Erinç (Başkan Yardımcısı), Seçkin
Türesay (Başkan Yardımcısı), Turgay Olcayto (Genel Sekreter), Leyla Tavşanoğlu (Genel
Sekreter Yrd.), Şakir Süter (Genel Sayman), Umur Talu (Üye), Zeynep Atikkan (Üye),
Zafer Atay (Üye), Orhan Ayhan (Üye), Atilla Özsever (Üye) ‘den oluşan Yönetim Kurulu,
bu çalışmaların hızlanmasını ve sonuca ulaşmasını kararlaştırdı. Yönetim Kurulu ayrıca
TGC Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin hazırlanması için Umur Talu’yu görevlendirdi.
Tüzük değişikliği ile oluşturulan Basın Senatosu’nun 27 Nisan 1998 tarihinde yaptığı
ilk toplantısında Başkanlığa Nezih Demirkent, Başkan Yardımcılığına Sadullah Usumi,
Yazmanlıklara Ahmet Güner Elgin ve Erol Gönenç seçildi.
Yönetim Kurulu adına Koordinatörlüğü’nü Umur Talu’nun üstlendiği, Orhan Koloğlu,
Ahmet Güner Elgin, Atilla Güner, Nebil Özgentürk, Oral Çalışlar, İsmail Kapan, Bülent
Denli, Nazım Alpman ve Taylan Erten’den oluşan Meslek İlkeleri’ni İzleme Komitesi’nin
ilk toplantısında Başkanlığı’na Ahmet Güner Elgin getirildi. Komite çalışmalarına başladı.
Özellikle Umur Talu’nun titiz çalışmaları ile oluşan bildirge metni Yönetim Kurulu
tarafından Basın Senatosu Başkanlık Divanına iletildi.15 Eylül 1998 günlü Senato toplantısında taslak çeşitli önerilerle kabul edildi ve 28 Eylül 1998 de yeniden Yönetim Kurulu’nda görüşüldü.

BİLDİRGE TASLAĞI ÜYELERE VE STK’LARA İLETİLDİ
Yönetim Kurulu bildirge taslağını başta TGC üyeleri olmak üzere, mümkün oldu-
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ğunca çok sayıda gazeteciye ayrıca üniversitelere ve sivil toplum örgütlerine iletti. Basın
Senatosu’nun 3 Kasım 1998’deki genişletilmiş toplantısı, taslağa katkıda bulunmak ve
görüş, öneri iletmek isteyen herkese açık olarak yapıldı.
Bu kapsamlı toplantıda, Senato üyeleri ile birlikte gazeteciler, akademisyenler, baro
temsilcileri yer aldı. Toplantıya katılamayan bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri de
görüşlerini iletti. Toplantıda tüm görüşler dikkate alınarak metin yeniden kaleme alındı.
TGC Yönetim Kurulu tarafından 18 Kasım 1998’de kabul edildi, 31 Mart 2000 tarihli
Genel Kurulda da TGC üyeleri tarafından onaylandı.
Bildirge Türkçe olarak ilk etapta 6 bin adet basıldı. Ayrıca Gaziantep’te yayınlanan
günlük Sabah gazetesi Bildirgeyi 10 bin adet basarak okurlarına dağıttı. İngilizce ve Almanca ’da basılan Bildirge ilgi duyan yabancı meslek kuruluşları ile gazetecilere gönderildi.

TGC TÜZÜĞÜNÜN EKİ OLARAK KABUL EDİLDİ
13 Aralık 2005 günü toplanan TGC Olağanüstü Genel Kurulu’nda onaylanan Tüzük
uyarınca Bildirge Tüzüğün eki olarak kabul edildi.

BİLDİRGENİN GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
21-22 Nisan 2016 tarihinde yapılan TGC Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Turgay
Olcayto (Başkan), Vahap Munyar (Başkan Vekili), Recep Yaşar (Başkan Yardımcısı), Sibel
Güneş (Genel Sekreter), Ahmet Özdemir (Genel Sayman), Niyazi Dalyancı (Genel Sekreter Yardımcısı), Celal Toprak (Üye), Oğuz Güven (Üye), İhsan Yılmaz (Üye), Göksel
Göksu (Üye), Gülseren Ergezer Güver (Üye)’den oluşan Yönetim Kurulu Bildirgenin günümüz koşullarına uygunluğunun sağlanması amacıyla bir çalışma başlatılması kararını
aldı. Yönetim Kurulu bu amaçla koordinatörlüğünü Oğuz Güven’in yaptığı Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu’nu görevlendirdi.
Altan Öymen (Başkan), Belma Akçura (Yazman), Orhan Erinç, Faruk Bildirici, Gökhan
Küçük, Hilmi Hacaloğlu, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Tuğrul Eryılmaz, Dr. Öğretim Üyesi
Gökmen Karadağ, Doç. Dr. Ulaş Karan’dan oluşan Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu
2016-2019 yılları arasında bildirgenin güncelleme çalışmalarını yürüttü. Bildirge üzerinde
yapılan değişiklik çalışmaları 15 Mart 2019 tarihinde Cemiyet üyelerinin görüşüne sunuldu. Üyelerden gelen değişiklik önerilerinin ilavesiyle taslak son halini aldı ve 17 Nisan
2019 günü yapılan TGC Olağan Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.
Bildirge, gazetecilerle ilgili davalarda mahkemeler tarafından dayanak kabul ediliyor.
Bildirgeye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin internet sitesi olan www.tgc.org.tr adresinden online olarak ulaşılabiliyor.

398

26 TGC BILDIRGE_Layout 1 4/12/22 5:13 PM Page 3

TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ
SUNUŞ
Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına
sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın
özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal
güvence altında olması esastır.
Gazetecinin hakları, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün, meslek ilkeleri
ise dürüst ve doğru iletişimin temelini oluşturur. Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın yayın organlarının özdenetimini öngörür ve değerlendirme mercii öncelikle vicdanlardır.
Dolayısıyla basın yayın organları yöneticileri ve gazeteciler; medya ve dijital ortamda meslek ilkelerine uymalı, uyulmasını gözetmelidir.
Gazeteci olmadıkları halde çeşitli biçimlerde gazetecilik faaliyetine katılanlar da bu
sorumluluklar kapsamındadır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi; dijital
platformlarda yapılan yayıncılık, gazete ve dergilerin sosyal medyadaki faaliyetlerini de
kapsar.

A-Gazeteci tanımı
Günlük yahut süreli, yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir
belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile
ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir.
Basın ve yayın alanındaki her işletme, çalıştırdığı gazetecileri hukukun gazetecilere tanıdığı sendikal örgütlenme de dahil olmak üzere tüm haklardan yararlandırmak zorundadır.

B- Gazetecinin sorumluluğu
Gazeteci; basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüstçe kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci, önce
halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu sorumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan sorumluluklarından önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve
hizmetten farklı olarak toplumsal nitelik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları
ile meslek ilkeleri belirler.

C- Gazetecinin hakları
1. Gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen,
halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, hukuka ve uluslararası normlara uygun olmalıdır.
2. Gazeteci; doğruluğuna, tarafsızlığına ve nesnelliğine inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya zorlanmamalıdır.
3. Gazeteci; basın - yayın işletmesinin işleyişini belirleyen, etkileyen önemli kararlardan
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haberdar edilmeli ve gereğinde kararların alınmasına katılmalıdır.
4. Gazeteci; ekonomik bağımsızlığını güvence altına alacak bir ücret almalıdır. Gazeteci, örgütlenme hakkına sahiptir.
5. Gazeteci; kaynakların gizliliği ilkesi uyarınca, kaynağını ve elindeki belgeleri açıklamaya, tanıklık yapmaya zorlanamaz. Gazeteci ancak kaynağının izin vermesi ve kaynağı
tarafından yanıltılmış olması hallerinde kaynağını açıklayabilir.

D- Gazetecinin temel görevleri
1. Gazeteci; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve eleştirme
özgürlüğünü kullanırken kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan
aktarmak zorundadır.
2. Gazeteci; başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak
üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.
3. Gazeteci; milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, din, mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar ve
bireylerin haklarını tanır, saygı gösterir.
4. Gazeteci; insanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici
yayından kaçınır.
5. Gazeteci; bireylerin, toplulukların ve ulusların kültürel değerlerini, inançlarını veya
inançsızlığını saldırı konusu haline getiremez, küçümseyemez, alay edemez.
6. Gazeteci; şiddeti haklı gösterici, özendirici ve savaşı kışkırtıcı yayın yapamaz.
7. Gazeteci, kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarılarda bulunur.
8. Gazeteci; bilgiyi yok edemez, görmezlikten gelemez, metinler ve belgeleri değiştiremez.
9. Gazeteci; halkın haber alma hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için
izin verilmedikçe kimsenin özel yaşamın gizliliğini ihlal edemez.
10. Gazeteci, yayınlarıyla ilgili her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle ve gerektiğinde
özür dilemekle yükümlüdür.
11. Gazeteci cevap hakkına, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir biçimde yapılması kaydıyla saygılı olmalıdır.
12. Gazeteci, bilgiye erişim faaliyeti sırasında ve sosyal medyada kimlik gizleme gibi
yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
13. Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi
veya manevi menfaat sağlayamaz; çıkar çatışması yaratmaktan kaçınır. Gazeteci, konumu
ne olursa olsun haber kaynağı olarak kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
14. Gazeteci; mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağ400
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layamaz.
15. Gazeteci hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgi ve belgeleri kendi yararına kullanamaz.
16. Gazeteci, ulusal ve uluslararası politikalar hakkında yayın yaparken öncelikle halkın
haber alma hakkı, mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi ölçütlerini göz önünde
bulundurur.
17. Gazeteci, mağdurun, güçsüzün, yoksulun, ötekileştirilenin ve “sesini duyuramayanların” sesi olmakla yükümlüdür.

2. BÖLÜM
GAZETECİNİN DOĞRU DAVRANIŞ
KURALLARI
E- İnsan hakları odaklı habercilik ve gazetecinin davranış kuralları:
Haber ile yorum:
Haber ile yorum ve görüş ayrımı açık yapılmalı, okurun ve izleyicinin neyin haber,
neyin yorum olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır.

Fotoğraf ve görüntü:
Fotoğraflarda yansıtılan gerçekliği deforme edecek ekleme, çıkarma, kolaj veya montaj yapılmamalıdır. Fotoğraf çekilemeyen özel durumlarda animasyon, illüstrasyon, montaj, canlandırma, dijital oynamalarla üretilmiş fotoğraf ve görsellerin bu niteliği ile güncel
olup olmadığı okur/izleyicilerin rahatlıkla fark edebileceği şekilde belirtilmelidir.
Kamusal kimliği olmayan kişilerin fotoğraf ve görüntüleri, etkinlik, olay, panel, konser
gibi kamuya açık alandaki faaliyetler dışında kamu yararı ve haber değeri söz konusu olmadığı müddetçe izinsiz çekilmemelidir. Bu kişilerin dijital ortamlardaki fotoğrafları da
izinsiz kullanılmamalıdır.
Cesetleri yakın plan gösteren, kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraflara yer verilmemelidir. Gizli kamera gibi teknolojik yöntemler sadece yayınlanmasında kamu yararı olan
ve başka türlü elde edilemeyecek istisnai durumlarda kullanılmalıdır.
Drone gibi insansız hava araçlarıyla fotoğraf ve görüntü çekimi sırasında özel hayatın
gizliliğine saygı gösterilir. Hava trafiği ve uçuş güvenliği dikkate alınır, insan ve diğer canlıların hayatını tehlikeye atacak tutum ve davranışlardan kaçınılır.

Haber - İlan (Reklam):
Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilan - reklam amaçlı metinlerin ayrımı
hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak biçimde yapılmalıdır. Ücretle yayımlanan içeriklerde
mutlaka “Advertorial” ya da “Bu bir ilandır” ibaresine yer verilmelidir.
“Gazeteciler ilan, reklam, tanıtıcı reklam veya sponsorlu metinleri yazmamalı, reklamlarda yüzü ya da sesiyle yer almamalı, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde,
bloglarında vs. de reklam, tanıtım, ürün yerleştirme yapmamalıdır. Tanıtım veya reklam
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yüzü olarak algılanmasına sebep olacak durumlardan kaçınmalıdır.”

Dijital Medya:
Gazeteci, dijital platformlarda mesleki kimliğini dikkate alarak; hak ve sorumluluk bildirgesine uygun olmayan davranışlardan kaçınmalıdır.
Gazeteci dijital platformlarda meslek etik kurallarını zedeleyici üslupla, içerik üretip
yaymamalıdır. Gazeteci, haber içeriklerini sosyal medya hesapları, web siteleri ile bloglarında paylaşırken çarpıtma, yanıltma, yönlendirme yapmamalı, kişi ya da kurumları, teyit
edilmemiş bilgilerle zan altında bırakmamalıdır.
Dijital platformda unutulma hakkı başvuruları ve düzeltme talepleri titizlikle incelenerek bekletilmeden değerlendirilmelidir.
Gazeteci insanların lekelenmeme hakkına özen göstermek ve korumakla yükümlüdür.

Hedef Gösterme:
Gazeteci, takipçilerini yanıltmamalı, meslektaşlarını hedef gösterici, yaftalayıcı, nefret
söylemi ve nefret suçuna zemin hazırlayıcı kışkırtıcı ifadeler kullanmamalıdır.

Dayanışma ve rekabet:
Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar
vermekten kaçınmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici ve yanıltıcı davranışlarda
bulunmamalıdır.
Gazeteci mesleki nedenlerle zor durumda kalan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmalıdır.

Yargı:
Hazırlık soruşturması sırasında soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde haber
ve yorumdan kaçınılmalıdır. Yargılama sürecinde de haberler her türlü ön yargıdan uzak
ve kesinlikle doğruluğundan emin olunarak sunulmalıdır.
Gazeteci yargı sürecinde taraf olmamalıdır. Yargı kararı kesinleşmedikçe, şüpheli ya
da sanık suçlu ilan edilmemelidir.
Soruşturmayı etkileyecek ya da yönlendirecek ya da suçlanan kişi ya da kişilerin yakınlarını zor durumda bırakacak ifadelerden kaçınılmalıdır.
Yargı sürecinde iddia ve savunmaya ilişkin bilgilerin adil ve dengeli bir biçimde yayımlanmasına özen gösterilmelidir.
Özel hayat alanına giren gizli kayıt ve dinlemeler yargı kararıyla bile elde edilmiş olsa
kullanılmamalıdır.

Bilgi-Belge:
Sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses veya görüntü, ancak doğrudan kamu yararı
bulunması ve başka hiçbir şekilde elde edilmeyeceğine kesin kanaat getirilmesi halinde
alınabilir.

Kimlik veya özel durum:
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Kamu yararı olmayan ve olayla doğrudan ilgisi bulunmayan bir insanın davranışı veya
işlediği suç, onun ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel yönelimine, cinsiyet kimliğine, hastalığına veya fiziksel, zihinsel engelli olup olmamasına dayandırılmamalıdır. Kişinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargı konusu yapılmamalıdır.

Çocuk:
Suça itilmiş çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda 18 yaşından küçük olan suç
faili ya da mağdurların kimliklerini açıklayacak ya da tanınmalarına yol açacak şekilde
yayın yapılmamalı, fotoğraf, görüntü ve çizim kullanılmamalıdır.
Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı veya görüntüsünü almaya çalışmamalıdır.
Çocuklarla ilgili haberlerde soruna dikkat çekmek, kamuoyunda yaratacağı etki ve
yarar dikkate alınmalıdır.

Kadın:
Kadınlara karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal ve bedensel açıdan kadını ötekileştirecek veya rencide edecek haberlere yer verilmemelidir. Haberde kadına yönelik şiddeti
meşrulaştıracak ve özendirecek gerekçeler üretilmemeli, şiddetin detayları aktarılmamalı,
kadınların uğradığı taciz, tecavüze ilişkin haberlerde kadının kimliği korunmalı, fotoğraflarına ve görsel unsurlara yer verilmemelidir.

Cinsel saldırılar:
Cinsel saldırı mağdurlarının fotoğrafları, görüntüleri veya kimlik bilgileri kesinlikle yayınlanmamalıdır. Bu haberlerde animasyon ve canlandırma da kullanılmamalıdır.

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği:
Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimse cinsiyet kimliği, cinsel yönelimiyle
tanımlanamaz, tanımlanması gereken durumlarda da küçümsenip, aşağılanamaz.

Sağlık:
Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, insanları umutsuzluğa sürükleyecek veya
sahte umut verecek yayın yapılmamalıdır.
Tıbbi alandaki araştırmalar kesinleşmiş sonuçlar gibi yayınlanmamalıdır.
Araştırmaları destekleyen kuruluşlar açıkça belirtilmeli, bilimsel kanıta dayalı olmayan
tanı ve tedavi yöntemlerine haberlerde yer verilmemelidir.
İlaç tavsiyesinde asla bulunulmamalıdır.
Sağlık kuruluşlarında araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazeteci,
kimliğini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak yetkililerin izniyle girmelidir.
Hasta hakları gözetilerek hastanın ses ve görüntü kaydı izinsiz alınmamalıdır.
Doktor veya hastanelerin suçlandığı haberlerde mutlaka onların da görüşüne başvurulmalıdır.
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Kurumsal çıkar ve davetler:
Gazetecinin bir basın - yayın organındaki işlevini ”Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”ndeki
hakları, sorumlulukları ve görevleri belirler. Gazeteci mesleki durumların dışındaki faaliyetlere zorlanmamalıdır.
Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek,
itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır.
Siyasi parti ve profesyonel spor kulüplerinde aktif görevde bulunmamalı, ticari bir kuruluşun danışma veya yönetim kurulunda görev almamalı, kişi ve kurumlardan hediye,
maddi çıkar sağlamamalıdır.
Masraflarını ticari kuruluşların karşıladığı gezilere katılarak karşılığında ürün ve marka
tanıtımı içeren yayın yapılmamalıdır. İstisnai durumlarda gidilen ve masrafları karşılanan
gezinin haber yapılması halinde de gezinin davet olduğu açıkça belirtilmelidir.

Hediye:
Yayınlarla ilgili ön yargı, kuşku yaratacak her cinsten kişisel hediye ve maddi menfaat
reddedilmelidir.

Özeleştiri:
Gazeteci ile basın - yayın organları, düzeltme ve cevap hakkı gibi zorunlulukların dışında da, yanlışları düzeltmeli ve özeleştiri yapmalıdırlar.

Taraf olma:
Gazeteci ve yayın organı, her ne nedenle ve her ne biçimde olursa olsun, taraf olmaları
halinde bu konumlarını kamuoyuna açıkça belirtmelidir. Yayın organı yahut yorumcu, siyasi, ekonomik ve toplumsal tercihlerinin doğrultusunda yayın yapabilir. Bu durumda bu
tavır açıkça ortaya konulmalı, ayrıca yorum ile haber olay ayrımı kesin biçimde yapılmalıdır.

Özel hayat:
Asıl olan kamu yararıdır. Özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca durumlar şöyle sıralanabilir:
a. Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın.
b. Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili araştırma ve yayın.
c. Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması.
d. İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya
yanlış yapmasının engellenmesi.
Bu durumlarda dahi, özel hayatın kamuya açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan ilgili
olmalı veya ilgili kişinin özel hayatının onun kamusal faaliyetini de etkileyip etkilemediği
gözetilmelidir.

Haber için para:
Gazeteci belge veya görüntü sağlamak amacıyla, bir suçla ilgili sanık, tanık veya onların
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yakınlarına para teklif etmemeli ve vermemelidir.

Sarsıcı durumlar:
Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar söz konusu olduğunda gazetecinin olaya yaklaşımı ve araştırması insani olmalı ve gizliliklere uyularak
duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır.

Suçlu yakınları:
Gazeteci, sanıkların ve suçluların akrabalarını, yakınlarını, olayla ilgileri olmadıkça veya
olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmemelidir.

İntihar olayları:
Gazeteci sadece kamuoyunu ilgilendiren politik ya da ünlü kişilerin intiharı ile kriminal
öneme sahip intihar vakalarını haber yapabilir.
Bu tür istisnai durumlarda bile intiharın yöntemine ilişkin özendirici ve öğretici ayrıntılara yer verilmemeli, intihara ilişkin fotoğraf ve görsel malzeme ile intihar mesajı kullanılmamalıdır.

Ekonomik, mali bilgi:
Gazeteci yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, elde ettiği ekonomik - mali bilgileri yayınlanmadan önce kendisinin yahut yakınlarının çıkarları için kullanmamalıdır.
Gazeteci, kendisinde ve yakınlarında bulunan hisse senedi ve benzeri mali araçlar konusunda, yayın organındaki sorumluları bu menkul kıymet sahipliği hakkında doğru bilgilendirmediği sürece yayın yapmamalıdır.
Gazeteci, hakkında haber ve yorum yazdığı ya da yazmayı tasarladığı taşınır ve taşınmaz kıymetlerin doğrudan veya dolaylı alım satımını yapmamalıdır.
Gazeteci ticari şirket kuramaz. Tacirlik ve esnaflık yapamaz.

Ambargo: Off the record:
Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe, bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin yayınlanma tarihi konusundaki isteğe uymalıdır.
Gazeteci, röportaj, haber, yorum veya görüntü, yayın şekli ne olursa olsun, hazırlığını
yayın organındaki sorumlular dışında, kaynağı da dahil kimseye denetlettirmekle yükümlü
değildir.
Gazeteci, açıklanmaması kaydıyla (off the record) verilen bilgiyi ve sarf edilen sözleri
yayınlamamalıdır.

Kaynak gösterme:
Gazeteci, başta haber ajansları olmak üzere, bir meslektaşının ve herhangi bir yayının
sunduğu bilgileri kullandığında mutlaka kaynağını belirtmelidir.

Gazeteci olmayanlar:
Bir yayın organında, sürekli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda
faaliyet gösterenlerin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde belirtilmeli, kamuoyu onların
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temel konumu hakkında bilgilendirilmelidir.

Özdeşleşme:
Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir. Savunma ve polis muhabirleri, polis/asker veya sözcüsü, spor muhabirleri de kulüp yöneticisi veya sözcüsü, herhangi bir partiden sorumlu muhabir ise o partinin üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı
ve bu yönde yayın yapmamalıdır.

Yurttaş gazeteciliği / Sosyal medyada yayın hakları / Bireylerin özel alanlarının sınırları:
Profesyonel mesleği gazetecilik olmayan, sosyal paylaşım sitelerini haber amaçlı kullanan ‘Yurttaş Gazeteciler’ de bilgi toplama, haber yapma ve yayma sürecinde meslek ilkelerinden sorumludur.

Barış gazeteciliği:
Gazeteci haber ve yorumlarında çatışmacılığı değil, barış gazeteciliğini esas almalıdır.
Taraflara eşit mesafede durarak, sansasyonel habercilikten kaçınmalıdır. Çatışmaların görünür ve anlık etkileri yerine uzun vadeli ve travmatik etkilerine odaklanmalıdır. Barış girişimlerini görmezden gelmemeli, desteklemelidir.
Gazeteci kamuoyunu doğru bilgilendirme hakkı ile terör propagandası arasındaki farkı
gözetir.
Terör saldırılarında yaşamlarını yitirenlerin isimleri aileleri öğrenmeden önce yayınlanmaz.
Ölümlere ilişkin haberlerde sansasyonel ve acıları artıracak üslup kullanılamaz. İnsanlarda travma yaratacak kan ve şiddet içeren fotoğraflara yer vermez, saldırının sonuçlarını
korku ve yılgınlık yaratacak biçimde büyütmez.

Nefret Söylemi:
Gazeteci ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer
nefret biçimlerini yayan, teşvik eden ya da haklı gösteren her türlü ifade biçiminin karşısında olmalıdır.

Nefret Suçu:
Gazeteci ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel
engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler taşıyan
bir gruba, kişilere veya mala karşı işlenen suçların karşısında yer alır.
Gazeteci siyasi çatışma ve gerilimlerde nefret söyleminin yayılmasına aracılık edebilecekleri için bu noktada görev ve sorumlulukları vardır.
Gazeteci nefret söylemine maruz kalan kişilerin haklarının korunması noktasında dengeleyici ifadelere yer vermeli, toplum içinde yayılan bu tarz görüşleri kamuoyunun dikkatine sunma hedefiyle hareket etmelidir.

İfade Özgürlüğü:
Gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Kendi haberini
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sansürlememelidir. Gazeteci ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmeli ancak ifade
özgürlüğünün sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsadığının bilincinde
olmalıdır.

Hayvan hakları:
Gazeteci, hayvanların yaşam haklarına saygı duymalı ve ticari meta haline getirilmelerine karşı çıkmalıdır . Hayvanlarla ilgili haberleri insan odaklı yazmamalıdır.
Bu haberlerde ticari çıkar gözetmeden çalışan hukukçu, hayvan hakları savunucuları
ve uzmanların görüşlerine de yer vermelidir.
Hayvanlara zarar verme potansiyeli taşıyan tüm insan faaliyetlerini sorgulamalıdır.
Hayvanları endüstrinin terimleriyle tanımlamamalı, evcil hayvan, test hayvanı, yemelik
hayvan veya eğlence hayvanı gibi tanımlardan uzak durmalıdır.

Çevre ve iklim değişikliği:
Gazeteci, temiz bir çevre ve sürdürülebilir kalkınmanın, insanların yaşam haklarının
temelinde yer aldığının bilincinde olmalıdır. Gazeteci, iklim değişikliğinin nedenleri ve
olası sonuçları konusunda vatandaşları bilgilendirmeli, kamusal farkındalık yaratmalıdır.
Çevreyi koruma ve iklim değişikliği ile mücadele için toplumu bilinçlendirmeli, çözümler konusunda bilgilendirici yayınlar yapmalı, bu konularda iktidarları uyarmalı ve denetlemeli, hükümetlerin, şirketlerin veya güç odaklarının yönlendirmeleriyle hareket
etmemelidir.

Trafik kazaları:
Trafik kazası haberlerinde kamu yararı esas alınmalı, peşin hüküm içeren ifadelerden
kaçınılmalıdır. Ölümlü kazaya karışan taşıtın/otobüsün firmasının adı, firma ya da sürücüyü suçlamadan; kazanın oluş şekli ile ilgili kesin ifadeler kullanılmadan yazılmalıdır. Fotoğraf ve görüntülerde firma ismi ve plaka buzlanmamalıdır.
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EFJ-IFJ ULUSLARARASI BASIN KARTI LİSTESİ (01.05.2019- 01.01.2022)
1. İBRAHİM EKİNCİ
2. ARİF ARSLAN
3. TEMEL YİRMİBEŞOĞLU
4. BEHRAM KILIÇ
5. HÜSEYİN BAŞUSTA
6. HASAN HINISLI
7. İSMAİL BAŞKAN
8. FİGEN KUMRU
9. HÜSEYİN KORHAN ATAY
10. M.FAHRİ ARAL
11. FAİK BAKOĞLU
12. CEMALETTİN CEM ÖZDOĞAN
13. TÜLAY ŞUBATLI
14. FERAT GÜLVER
15. ENDER USLU
16. TEVFİK AKBAŞ
17. KÖKSAL BAYTEMUR
18. ARİF ESEN
19. LÜTFİYE DİLEK İZGİ
20. KADİR DİKBAŞ
21. GÜROL SÖZEN
22. ÜNSAL ALTUĞ
23. ALİ NAKİ ÖZKAN
24. CEMİLE KAYAR
25. MEVLÜT YÜKSEL
26. HAMDİ DEĞERLİ
27. İRFAN UÇAR
28. GÜLÜMSER İŞÇELEBİ BOZDAĞ
29. HAŞİM SÖYLEMEZ
30. SEMRA AMAN AKYÜREK
31. SIRIBERK ARSLAN
32. MURAT GÜLOĞLU
33. İREM BARUTÇU

34. MERT ALİ BAŞARIR
35. ÖMER SELVİ
36. MEHMET YAZICI
37. MURAT PAZARBAŞI
38. MUSA ÖZUĞURLU
39. SERKAN OCAK
40. COŞKUN SAYLAĞ
41. CEREN ÇIPLAK DRİLLAT
42. ANIL DEMİRGÜÇ
43. SERKUT ERDAL BOZKURT
44. AHMET KÜLSOY
45. İSMAİL ALTUNSOY
46. ÖMER OĞUZ
47. ÖZGÜR ARSLAN
48. HAKAN CERRAHOĞLU
49. MURAT DERTLİ ERKER
50. ADEM MELEKE
51. HÜSEYİN BENGÜÇ ÖZERDEM
52. AHMET HİLMİ HACALOĞLU
53. SEZAİ ELGİN
54. ŞERİF ERTÜRK
55. KÖKSAL AKPINAR
56. ALİ AVCU
57. UMUT ÇOLAK
58. UYGAR GÜRKAN
59. UĞUR YILDIRIM
60. İSMAİL POLAT
61. GÜLAY EFE
62. MUSTAFA EFE
63. NAZİF ÖZCAN
64. AYŞEGÜL EKİNCİ
65. ALİ CAN SEVEN
66. CANAN ŞANLI TATYOSYAN
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73. AYLA TÜRKSOY KAYA
74. HÜSEYİN ANIL
75. MEHMET SOYSAL
76. ERTUĞRUL ERBAŞ
77. NİHAN ÖZGEN MELEKE

67. BÜLENT DENLİ
68. SEDAT PİŞİRİCİ
69. CEMALETTİN CEM ÖZKAN
70. BÜLENT COŞKUN KARTAL
71. HÜSEYİN ANIL
72. MUHARREM REMZİ GÖKDAĞ

IFJ-EFJ ULUSLARARASI BASIN KART
77 KİŞİ KART ALDI 01.05.2019- 01.01.2022 TARİHİNE KADAR
2019 IFJ AİDAT

1.942,40 EURO

2019 EFJ AİDAT

1.079,04 EURO

2020 IFJ AİDAT

2.513,70 EURO

2020 EFJ AİDAT

1.089,23 EURO

2021 IFJ AİDAT

2.717,00 EURO

2021 EFJ AİDAT

1.179,89 EURO

TOPLAM:

10.521,26 EURO
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XI. BÖLÜM

• HUZUREVİ
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TGC Huzurevinin temeli temmuz ayında atılıyor
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Kocaeli Darıca’daki 3500 metrekarelik arsa üzerine
yaptıracağı huzurevinin temeli temmuz ayı içinde atılıyor. Huzurevinin inşaat maliyetinin 6 milyon lirası Aydın Doğan Vakfı tarafından karşılanacak. 65 oda olarak planlanan
huzurevinin kalan maliyetini karşılayacak sponsorluk görüşmeleri devam ediyor.
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XII. BÖLÜM

• HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
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Üyelere verilen hukuki danışmanlık hizmeti
TGC üyelerine elektronik ortamda ve telefonda hukuksal danışmanlık hizmeti devam
etti. Bu süreçte hukuksal danışmanlıktan 45 üye yararlandı. Üyeler dışında Türkiye’nintüm bölgelerinden gelen gazetecilerin hukuksal sorunlarıyla ilgili konularda da TGC danışmanlık görevini sürdürdü

Gazeteci ile işverenler arasındaki davalarda emsal ücret tespiti
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilerin basın iş davalarıyla ilgili olarak Türkiye’nin
tüm bölgelerindeki mahkemelerden gelen emsal ücretin tespit edilmesi ve araştırılması
konusundaki talepleri karşıladı. Mahkemelerin ve gazetecilerin emsal ücret konusundaki
talepleri yanıtlandı. TGC’nin verdiği 120 yanıt Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararlarında yer
aldı.

TGC İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği
24.02.2020 tarihinde İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme
Komisyonuna TGC Hukuk danışmanı Av. Gökhan Küçük 1 yıl süre ile seçildi. İl İnsan Hakları Kurulunda bir açlık grevi ile ilgili ve tutuklu kişinin tükürüğünden DNA tespiti
işlemi sırasında yapılan muamelenin insan hakları ihlali olup olmadığı ile ilgili iki müracaat görüşüldü.Üç kişilik komisyonla birlikte bir hak ihlalinin incelenmesi için
18.09.2019 Çarşamba günü Metris R Tipi Cezaevinde bir görüşmeye gidildi.
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XIII. BÖLÜM

• RAPORLAR

ICINDEKILER_Layout 1 4/12/22 5:27 PM Page 3

30 BOLUM RAPORLARI SON_Layout 1 4/12/22 5:14 PM Page 1

RAPORLAR

BİK 31. DÖNEM GENEL KURULU İLE İLGİLİ RAPOR
Basın İlan Kurumu’nun Şubat 2021-Şubat 2023 Döneminde görev yapacak 31.
Dönem Genel Kurulu, Basın ve Bağımsız kuruluşların üyeleri belli olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı temsilcilerinin atanmaması nedeniyle teşkil edilememişti.
Bunun üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 7 Şubat 2022’de,
Basın İlan Kurumu’nun bir yıldır toplanmayan Genel Kurulunun teşkili için Cumhurbaşkanlığı’na çağrı yapmıştı.
TGC, anılan çağrısında BİK Genel Kurulu yapılmadığı için başta resmi ilan fiyatları
olmak üzere birçok konuda güncelleme olmadığına işaret etmiş, “Zorluklarla ayakta
durmaya çalışan yerel ve yaygın gazetelerimizin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu
vurgulamıştı.
18 Şubat 2022 tarihli 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2022/44 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile (hükümet) Cumhurbaşkanlığı temsilcileri görevlendirilmiştir.
Bunun üzerine, 22 Şubat 2022 Salı günü, 195 sayılı BİK Kanunun 5. Maddesinin a)
Fıkrası uyarınca TGC temsilcisinin de bulunduğu 31. Dönem Genel Kurulu toplanmıştır.
Kurumun faaliyetleri ile birlikte basın sektörü ve basın mensuplarının acil sorunları
görüşülmüş, Basın Ahlak Esasları nedeni ile gazetelere verilen ilan kesme cezaları eleştirilmiştir. Alınan kararlar arasında şunlar bulunmaktadır:
Günlük fiili satış ortalaması 50 binin altında olan toplam 961 gazete için resmi ilan
fiyatının sütun cm.’sinin 35. TL, 50 bin üzeri 26 gazetenin ise 63. TL olarak Cumhurbaşkanının onayına sunulmasına karar verilmiştir. Onaylanmasını takip eden ayın başından itibaren yürürlüğe girecektir.
Azınlık statüsündeki toplulukların gazetelerine 2022 yılı için 300.000. TL tutarında
yardım yapılacaktır.
Kurumun resmi ilan yayınlama hakkı olan gazetelere vereceği kredilere yüzde 16 faiz
uygulanacaktır.
Yönetim tarafından yapılan açıklamalardan Basın İlan Kurumu’nun bir süreden beri
kapalı bulunan Bayramoğlu Tatil Köyü, Kocaeli Belediyesi tarafından kiralanmış ve hiz-
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mete sokulacaktır. Cağaloğlu’nda bulunan eski genel Müdürlük Binasının arsası bir otel
firmasına kiralanmıştır.
Basın İlan Kurumu 31. Döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetçilerinin
seçimi yapılmıştır. Geçen dönemde olduğu gibi Basın İlan Kurumuna gelir ve tiraj açısından vücut veren ve Kuruluş Kanununda zikredilen İstanbul, Ankara, İzmir gazetelerinin
derneklerin temsilcilerinden kimse yönetim kuruluna aday gösterilmemiştir.
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16 Temmuz 2021

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Medyada İstihdam Sorunu ve Çözüm Önerileri Raporu
16 Temmuz 2021İktidarın basın sektörünün yüzde 90’ına egemen olduğu günümüzde hala gazetecilik damarına sahip yürekli meslektaşlarımız görevlerini yapma uğraşındalar, bunu yaparken de bedeller ödüyorlar. Basın sektöründe 12 bini aşkın gazeteci
işsiz ve mesleğini yapamamanın ıstırabını yaşıyor. Yayın yasakları, sansür ve oto sansürün hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma, bilgilenme hakkını sağlamaya çalışan
yoksulluk sınırında maaş alan meslektaşlarımız özveriyle görev yapıyor.
Şu unutulmamalı ki gazeteciler dönemlerin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle
ısrarla diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Gazeteciler bütün güç koşullara rağmen
ayaktadır, ayakta kalmaya da devam edecektir, bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklardır. Haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmamız
için gazetecilerin yasası olan 5953 Sayılı Yasanın ayrı bir kanun olarak korunması son
derece önemlidir.
Şimdiki adıyla 5953 sayılı yasa 1952’de çıkmış, daha sonra çalışan gazeteciler lehine
düzenleme yapılmış ve 212 olarak adlandırılmıştır. Yasa gazetecilerin haklarını korusa
da özellikle sahada çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını gazete patronları, gelmiş geçmiş iktidarlar hiç dikkate almamışlardır. Bu onların ayıbıdır. Çünkü meslektaşlarımız Türkiye’de her şeye rağmen çok güç koşullarda gazetecilik yapmaya çalışmaktadır.
212 sayılı Basın İş Kanunu 68 yıldır ayrı bir kanun olarak varlığını sürdürmektedir.
Basın İş Kanunu’nun varlığı ve bu geleneğin devam ettirilmesi gazeteciler açısından
önemlidir. Basın İş Kanunu önce 2004 yılında, daha sonra da 2014 yılında iktidar tarafından yürürlükten kaldırılmaya çalışılmıştır.
Ancak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2004 ve 2014 yılında düzenlediği toplantı ve
hazırladığı raporlarla yasanın kaldırılmasına karşı çıkmıştır.
Yasanın tartışılmaya açılması ve kaldırılması konusundaki çalışmalar, iktidar yoluyla
oluşturulan medya sahiplik yapısındaki yönetimler tarafından talep edilmekte, kıdem
tazminatı başta olmak üzere birçok hakkı gazetecilerin elinden almayı hedeflemektedir.
Yasada gazetecinin ücretinin peşin ödenmesi esası vardır. Ücret peşin ödenmelidir
ki gazeteci görevini rahat yapabilsin. Basın İş Yasası aslında gazeteciyi değil, halkın haber
alma ve gerçekleri öğrenme hakkını korumaktadır.
Basın İş Yasası’yla kazanılmış hakların geriletilmesi sadece patronlara hizmet edecektir. Basının siyasi iletişim ve propaganda aracı olarak kullanılmasını artıracak, eleştirel
gazeteciliği engelleyecek ve zaten çok zor koşullarda görev yapan meslektaşlarımızın
elini kolunu bağlayacaktır.
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212 sayılı Basın İş Yasası ayrı bir yasa olarak kalmalıdır. Geride kalan maddelerle ilgili
ileri düzenlemeler yasaya eklenebilir.
Başta Basın İş Kanunu ve istihdam olmak üzere gazetecilerin gündemdeki sorunlarını
ve çözüm önerilerimizi görüşünüze sunuyoruz.
Saygılarımızla.
Sibel Güneş
Genel Sekreter

Turgay Olcayto
Başkan

0532 253 54 94

0555 245 35 55

sibel@sibelgunes.com

turgayolcayto@gmail.com

Medyada İstihdam Sorunları Ve Çözüm Önerileri
1. İktidarın medya üzerindeki ağır baskısı nedeniyle halkın haber alma, gerçekleri
öğrenme ve bilgilenme hakkı engellenirken ülkenin hafızası olarak tanımlayabi
leceğimiz yüzlerce yayın organı kapanmış, binlerce nitelikli gazeteci işsiz
kalmıştır.
2. Türkiye’de medya sektöründeki işsizlik oranı TÜİK istatistiklerine göre yüzde
25-30’u bulmaktadır. Son 10 yıl içinde kapatılan yüzlerce yayın organı
nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 11 bin 157
gazeteci işsiz kalmıştır.
3. 70’in üzerinde iletişim fakültesi bulunmaktadır. Her yıl en az 5 bin öğrenci
mezun olmasına rağmen ancak bunlardan yüzde 5’i okuduğu alanda iş
bulabilmektedir.
4. Bağımsız medya kuruluşları davalar, tutuklamalar, ağır para cezaları ile baskı
altında tutulmaya çalışılmaktadır.
5. Adalet Bakanlığı verilerine göre son yıllarda 12 bin gazeteci yargılanmıştır.
Gazetecileri baskı altına almak için gözaltı ve tutuklamalar sürmektedir. Halen
38 gazeteci cezaevindedir.
6. İnternet sitelerine, sosyal medyaya sansür uygulanmakta, her yıl binlerce haber
ve paylaşıma erişimin engeli getirilmektedir.
7. İktidar ana akım medyayı ve devletin ajansı olması gereken Anadolu Ajansı’yla,
kamu yayıncılığı yapması gereken TRT’yi kendine bağlamıştır.
8. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren gazeteciler hedef
gösterilmekte, saldırıya uğramakta ve sorumlular cezalandırılmamaktadır.
9. İktidar medyasındaki gazetecilerin derneklere ve sendikalara üye olmaları
engellenmektedir. Ülke genelinde yüzde 13.66 olan sendikalaşma oranı basın
sektöründe yüzde 7 civarındadır.
10. BİK ve RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak çalışmaktadır. BİK resmi ilan
kesintisiyle, RTÜK de verdiği yayın durdurma ve para cezalarıyla bağımsız
yayın organlarını ekonomik olarak zora sokacak bir işlev üstlenmişlerdir.
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11. Gazeteciler covid 19 sürecinden de olumsuz etkilenmişlerdir. Gazetecilerin
sağlık ve iş güvenliği koşulları sağlanamamıştır.
12. Birçok medya kuruluşu, gazetecileri kısa çalışma kapsamında olmalarına
rağmen tam zamanlı çalıştırmaya devam etmiştir.
13. Özellikle iktidar medyası dışında kalan bağımsız yayın organlarının ilan ve
reklam almaları engellenmektedir. Ekonomik olarak zora giren bu yayın
organlarında gazeteciler yoksulluk sınırında ücret almaktadır.
14. Evden çalışan gazetecilerin artan internet harcamaları ve yemek ücretleri
ödenmesinde sorun yaşanmıştır.
15. Bugüne kadar iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştirdiği için
binlerce gazetecinin basın kartı iptal edilmiş, yine yüzlerce gazetecinin basın
kartı ‘incelemede’ diyerek sahiplerine verilmemiştir.
16. Gazetecilerin yıpranma hakkından yararlanma hakkı, basın kartı sahipliği
şartına bağlanmıştır. Basın İş Kanunu ile çalışmasına rağmen İletişim
Başkanlığı’nın basın kartını vermediği gazetecilerin yıpranma hakkından
yararlanması engellenmiştir.
17. Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan 25. Madde değişikliği ile Sürekli Basın
Kartı taşıyan meslektaşlarımızın basın kartlarının iptali tek taraflı bir komisyon
incelemesi ile mümkün hale gelecektir.
18. Son olarak devlet kurumlarının basın yayın organlarına ilan ve reklam vermesi,
kamu kurumlarının günlük gazete satın alması engellenerek yeni bir ekonomik
krize kapı açılmıştır.

NELER YAPILMALIDIR?
1.

2.
3.

4.
5.

Halkın haber alma hakkı için görev yapan gazetecilerin 212 sayılı Basın İş
Kanunu’na bağlı olarak çalıştırılmaları sağlanmalıdır. Basın ve düşünceyi ifade
özgürlüğünün de ancak gazetecinin sosyal hakları, çalışma koşulları, iş
güvencesinin korunduğu bir ortamda gerçek anlamda var olabileceği
unutulmamalıdır.
Basın sektöründe 212 sayılı Basın İş Kanunu’na göre güncel çalışan sayısı
mutlaka tespit edilmelidir.
AYM tarafından ücret ve fazla mesai konusunda yapılan yeniden düzenlemede
kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı düzenlemesi baz
alınmalıdır. ‘Gününde ödenmeyen ücret ve fazla mesai ücretleri aylık %2,5
fazlasıyla ödenir’ düzenlemesi gazetecinin özgürlüğünün sağlanmasında
önemli bir düzenleme olacaktır.
İnternet medyasında çalışanlar Basın İş Kanunu kapsamına alınmalıdır.
Gazetecinin tanımı raporda yer verdiğimiz Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi’ndeki tanıma uygun olarak değerlendirilmelidir.
“Günlük yahut süreli, yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve
yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma,
işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile
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başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki
konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir. Basın ve yayın alanındaki her
işletme, çalıştırdığı gazetecileri hukukun gazetecilere tanıdığı sendikal
örgütlenme de dahil olmak üzere tüm haklardan yararlandırmak
zorundadır.”
6. Kıdem tazminatında bekleme süresi 1 yıla indirilmelidir.
7. Günlük çalışma süresi 7,5 saate indirilmelidir.
8. Deneme Süresi 2 aya çekilmelidir.
9. Fiili hizmet zammından yani yıpranma payından yararlanılması için basın kartı
zorunluluğu kaldırılmalıdır.
10. Basın Kartı Komisyonu’nun 13 kişilik önceki yapısına dönülmelidir.
Komisyonun bağımsızlığı açısından bu yapıda dokuz üyeyi basın meslek
örgütleri komisyona göndermeli, dört üyeyi de genel müdürlük belirlemelidir.
11. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sonrasında fikir suçlarına bağlı olarak binlerce
gazetecinin basın kartı iptal edilmiştir. Öyle ki, 12 Eylül Dönemi’ne ait adli sicil
arşiv kaydı olan gazetecilerin bile sürekli kartları verilmemektedir. Gazeteciler
memnu hakların iadesi için mahkemeden karar çıkarmak için
yönlendirilmekte, bu karar alınsa bile basın kartı verilmemektedir. Bu haksızlık
giderilmeli, fikir suçu nedeniyle kartı verilmeyen gazetecilerin en kısa sürede
kartının verilmesi sağlanmalıdır.
12. Gazetecilik mesleği dışında görev yapan meslek mensuplarına (bürokratlara,
danışmanlara, akademisyenlere, hukuk müşavirlerine...) basın kartı
verilmemelidir.
13. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Gazetecilik iktidar tarafından terör faaliyeti olarak sunulmaktadır. Yüzlerce
gazeteci bu nedenle tutuklanmış, yedi yıla varan sürelerle cezaevinde
kalmıştır. Gazetecilerin tutuksuz yargılanması sağlanmalıdır.
14. Gazetecilere yönelik fiziksel saldırılarda cezasızlık eylemi sürmektedir. Her
yurttaş gibi gazetecilerin de can güvenliği devletin güvencesi altında olmalıdır.
Gazetecilere yönelik saldırıları gerçekleştirenler cezalandırılmalıdır.
15. BİK, RTÜK gibi yapıların kamu kurumları olarak yeniden yapılandırılmalı, her
medya kuruluşuna eşit uzaklıkta objektif çalışmaları sağlanmalıdır.
16. Medya kuruluşlarına hibe ve faizsiz kredilerle destek sağlanmalıdır. SGK ve
vergi borçlarında indirim ve bir yıl erteleme sağlanmalıdır.
17. Medya sektöründe örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
18. OHAL yetkilerinin torba yasayla uzatılıp zaten askıda duran temel hak ve öz
gürlüklerin yok sayılmasından vazgeçilmelidir.
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BASIN İŞ KANUNU VE FİİLİ HİZMET ZAMMI HAKKINDA RAPOR
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere Gazetecinin tabi olduğu Kanun, diğer çalışanların tabi olduğu kanunlardaki hükümlerden farklı özellikler taşımaktadır. Yani Basın iş kanunu normal 4857
sayılı İş Kanun’dan farklı hükümler taşımaktadır. Gazetecilik mesleğinin zor koşullar altında yapıldığı ülkemizde; 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun”2, kısaca Basın İş Kanunu 1952 yılında
yürürlüğe girmiştir. 1961 yılında 212 sayılı yasa ile köklü değişiklikler yapılmış ve uygulamada 212 sayılı Kanun olarak tanınmıştır.
Dünya üzerinde gazetecilerin haklarını düzenleyen ayrı kanunlar olduğu gibi, bunu
toplu iş sözleşmeleri yoluyla çözüme kavuşturan ülke uygulamaları da vardır. Türkiye’de
ise toplu iş sözleşmesi ve örgütlenme geleneği bulunmamaktadır. Bu geleneğin neden
olmadığı bilinen gerçeklerdir. Son olarak Hürriyet Gazetesinde Sendikalı olduğu için
işten atılan gazeteciler bunun en önemli göstergesidir.
Ancak ne olursa olsun Türkiye bu çalışma alanını ayrı bir kanunla düzenlemeyi tercih
etmiştir. Bu tercih çokça tartışılmış ama en nihayetinde bu yol kabul görmüştür ki 68
yıldır ayrı bir kanun olarak varlığını sürdürmektedir. Basın İş Kanunun varlığı ve bu geleneğin devam ettirilmesi Gazeteciler açısından önemlidir.
Basın İş Kanunu aslında son yıllarda tamamen yürürlükten kaldırılmak istenmektedir.
Ancak gazeteci örgütleri ise hala hukuksal durumlarının ayrı bir kanunla düzenlemesini
talep etmektedirler. 2014 yılında Basın İş Kanunu’nun değiştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.3 Ancak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası
o toplantılarda “ Ayrı bir Basın İş Kanunun varlığının devam ettirilmesini ve değişikliklerin bu kanun içinde yapılması gerekliliğini ortaya koymuşlardır.
2 Raporda bundan böyle Basın İş Kanunu olarak anılacaktır.
3 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Basın İş Kanunu 1. Çalıştayı 25 Eylül'de
Ankara'da yapıldı. 2. Çalıştayı Erzurum’da yapıldı. İki gün süren Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı’na Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürü Murat Karakaya, Vali Yardımcısı Ersin Boylu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Daire
Başkanı Ali Güneş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
Hukuk Müşaviri Meliha Selvi ile akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, gazetecilerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve yerel basın yayın organları temsilcileri katıldı.
( https://www.tgc.org.tr/raporlar/basin-raporlari/156-kasim-2014-raporu.html ) “Bu toplantılarda Gazetecinin ücreti,
ücretin ödenmemesi halinde yüzde 5 fazla ödeme kuralı ile ilgili gazeteci örgütleri bu düzenlemenin kalması yönünde görüş
bildirdi. 6183 sayılı kanunda kamu alacaklarına uygulanan faizin iki katı oranında ödeme kuralı getirebilir önerisi geldi. Kıdem
tazminatı ve mesleki kıdem tartışmasında gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 5 yıllık sürenin 1 yıla düşürülmesi gerektiği kıdem tazminatı alabilme koşullarının 4857 sayılı yasadaki koşulların Basın İş Kanunu kapsamına alınması
yönünde görüşler ortaya çıktı.
Basın İş Kanunu’ndaki haklı fesih hallerinin yetersizliğinden bahsedildi. Gazetecilikte deneme süresi, terfi esasi, gazeteci
ile işvereni arasında yapılan sözleşmelerin nasıl olması gerektiği konusunda tartışma yapıldı. 2. gün ise gazetecilerin sahip olduğu basın kartları tartışması yapıldı. Sarı basın kartının resmi belge olarak tanınması gerekliliği üzerinde duruldu. Sarı basın
kartı verilenlerin denetimlerinin iyi yapılması gerektiği, bunun dışında yerel medyanın sorunları dile getirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak Basın İş Kanunu’nun korunması ancak gazeteci tanımının yeniden yapılması, kanunundaki düzenlemelerin gazeteci lehine güncel iş hukuku gelişmelerine paralel düzenlemelerin yapılması gerektiği, gazetecinin günümüzde
hem işverenine karşı hem de iktidara karşı korunması gerektiği basın özgürlüğünün teminatı olan gazeteciye tanınacak tüm
hakların halkın haber alma hakkını ilgilendirdiğini bu yüzden ücret ve diğer hakların bu anlayışlı değerlendirilmesi gerektiği
yönünde görüş bildirdi.” (8 Kasım 2014)
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Medya sahiplerinin; Basın Özgürlüğün en önemli maddesi olan Gazetecinin ücretinin
gününde ödenmemesinin müeyyidesi olan günlük %5 fazla olarak hesap edilerek ödenmesi kuralına karşı olmaları ve en nihayetinde Anayasa Mahkemesinin 2019 ve 2020
yılında verdiği iki ayrı iptal kararı üzerine Gazeteciler için Basın İş Kanunun değiştirilmesi
ve tamamen ortadan kaldırılması düşüncesi yeniden gündeme gelmiştir.4 Gazeteciler
olanlar ve iktidarın düşüncelerinden derhal bilgi sahibi olmalıdır.
4 AYM, 2019/74 19.11.2019 tarihli GK kararı ve 2019/101 Esas, 14.02.2020 tarihli
kararları
Gündemde olan bir diğer önemli konu da Anayasa Mahkemesi tarafından gazetecilerin erken emeklilik hakkını düzenleyen; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasına 6385 sayılı
Kanun’un 15. maddesiyle eklenen (16) numaralı bendin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE, karar verilmiş KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
Süre işlemektedir. Bu konuda acil düzenleme yapılmalıdır. Konu gündeme taşınmalıdır.
Geri SAYIM BAŞLATILMALIDIR. Konu aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

I-BASIN İŞ KANUNUNDA YAPILMASI GEREKENLER
1- Basın Sektöründe, Basın İş Kanunu’na Göre Güncel Çalışan Sayısı Tespit Edilmelidir.
5953 sayılı Kanuna göre çalışan sayısı kaç kişidir. ? Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan 5953 sayılı Kanuna göre çalışan gazeteci sayısı netleştirilmelidir. Kaç kişi için
tartışılıyor. Aynı zamanda Medya sahipliğinin de tekelleşme içinde olup olmadığı, Rekabetin Korunması Kanununa aykırı bir yapılanma olup olmadığı da incelemelidir. Sendikalı Gazeteci sayısı kaçtır, toplu iş sözleşmesinin yapıldığı kaç işyeri vardır ? Tartışma
bu yönleriyle yapılmadan sadece gazetecinin ücreti üzerinden tartışma yapılması kabul
edilemez.
TGC’nin de katıldığı Sosyal Güvenlik Kurumu toplantılarında 2014 yılı itibariyle ifade
edilen rakam 6.000 (Altı bin) kişiydi. Bu sayının getireceği yükün sayısal olarak ürkütücü
olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Sayı tespiti yapılıp önerilen aleyhe düzenlemelerde göz önünde tutulmalıdır.

2-Basın İş Kanunun Hangi Anlayışla Değerlendirilmelidir?
TGC; gazetecilik mesleğinin diğer meslek guruplarından üstün olduğunu düşünmemektedir. Yalnızca farklı özelliklerinin korunması ve muhafaza edilmesinin ne kadar
önemli olduğunu her platformda savunmakta ve hatırlatmaktadır. Basın İş Kanunu, Basın
Kanunundan ve Basın Kanuna ait olan “Basının hür olduğu ve sansür edilemezliği” düşüncesinden ve elbette bunun sağladığı hukuksal güvenceden ayrı düşünülemez.
Ana düşüncemiz ortadadır. Basın İş Kanunu ifade ve basın özgürlüğünden ayrı düşünülmemelidir. Basın İş Kanunu ancak ve ancak bu kapsamda düşünülürse anlaşılabilecek bir Kanun durumundadır.
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Medya Sahipliğinin sıklıkla el değiştirdiği ülkemiz koşullarında iktidarların Medya sahipliği konusunda her dönemde kendi siyasal anlayışına yakın kişileri ve genellikle iş
dünyasından gelen kişileri medya sahibi yapmakta ısrarcı olması ve akabinde bunun sonucu olarak da daima işsizlik ve güvencesizlik doğmaktadır. Ülke koşullarında çalışan gazeteciler örgütlülük hallerinde derhal açlık ve işsizlik tehdidiyle sindirilmektedir.

3-İnternet Medyasında Çalışanlar Basın İş Kanunu Kapsamına Alınmalıdır.
Günümüzde basılı yayıncılığın ve kâğıt kullanımın ortadan kalkacağı tartışılırken ve
Yeni Medya kavramı basılı yayıncılığın yerini yavaş yavaş alırken bu alanda çalışan gazetecilerin haklarının güvencesiz bırakılması elbette düşünülemez. Her ne kadar Yargıtay
9. Hukuk Dairesi içtihatları ile bu alanda çalışan kişilerin Basın İş Kanunu’na tabi olduğu
yönünde içtihatları varsa da bu alanın Kanun kapsamına alınması artık zorunludur. Dolayısıyla bu kapsamda internet haber sitelerinde çalışanlar Basın İş Kanuna kapsamına
alınmalıdır. Çünkü bu kapsamda alınmadıkları takdirde işverenleri ile Basın İş sözleşmesi
imzalayamamakta ve Basın Kartı müracaatı dahi yapamamaktadırlar.

4-Gazetecinin Tanımı
Meclis tarafından yeni bir düzenleme yapılması düşünülüyorsa Gazeteci tanımı dikkatlice yapılmalı ve Gazeteci tanımı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesindeki gibi ele alınmalıdır.

A-Gazeteci tanımı
Gazetecinin tanımı yasalarımızda yapılmamıştır. Gazetecilik yapabilmek için herhangi bir koşul aranmamaktadır. Gazetecinin çalışma ilişkileri içinde “Gazeteci” tanımı
Basın İş Kanununda kısmen tanımlanmıştır. Buna göre Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde,
“Bu Kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki işçi tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. Bu Kanunun
şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir” şeklinde
kurala yer verilerek Kanunun kapsamı ve gazeteci tanımı ortaya konulmuştur.
Basın Kartı Yönetmeliğinin 4. Maddesinde Tanımlar Başlığı altında (h) bendinde

Gazeteci:
“13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret
karşılığı çalışanlar ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun kapsamında kurulan radyo ve televizyonların haber birimlerinde çalışanları ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun haber birimlerinde çalışanlar” olarak
tanımlanmıştır.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde ise “Gazeteci” şöyle tanımlanmıştır:
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Günlük yahut süreli, yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş,
fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme
ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir.
Basın ve yayın alanındaki her işletme, çalıştırdığı gazetecileri hukukun gazetecilere
tanıdığı sendikal örgütlenme de dahil olmak üzere tüm haklardan yararlandırmak zorundadır.
Tüm bu tanımlamalar dikkate alınarak, 6112 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar, özel
rdyo ve televizyonlarda çalışanlar, internet medyasasında/ internet haber sitelerinde
çalışanların durumu da bu kapsam ve tanımlar eşliğinde açıklığa kavuşturulmalı ve 5953
sayılı Kanun kapsamına alınmalıdır.

5-Gazetecinin Ücreti Hakkında Yapılması Ve Bilinmesi Gerekenler
“Kamu hukukunda genel olarak kabul edildiği üzere klasik hak ve özgürlükler ancak
sosyal haklarla desteklendiği ölçüde var olabilirler. Bu çerçevede gazetecinin düşünce
ve ifade özgürlüğü de ancak onun sosyal hakları, çalışma koşulları, iş güvencesinin korunduğu bir ortamda gerçek anlamda var olabilir.
Bu nedenle çağdaş iş hukuku kuralları, gazetecinin hukuken korunması amacını izlerken, aynı zamanda özgür basının işlevini de gerçekleştirmesi işlevini de yerine getirir.
Bu konuda çarpıcı bir hüküm olarak Basın İş Kanunu’nun 17. Md. Yer alan bir yazı dolayısıyla hürriyeti tahdide uğrayan gazetecinin işverenden ücretini almaya devam etmesi
gösterilebilir. ”5

5.1-Günlük %2 Kuralından Günlük Yüzde 5 Kuralına Geçiş Dönemi
20.6.1952 gününde yürürlüğe giren Basın Mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasında Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 13.6.1952 günlü, 5953 Sayılı Kanunun ‘ücret’
başlıklı 14. maddesinde, gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenleri bu ücretleri geçecek her gün işin yüzde iki fazlasıyla ödemeye mecbur tutan bir hüküm vardı.
10.1.1961 gününde yürürlüğe giren 4.1.1961 günlü, 212 sayılı Kanunun 1. maddesi bu
14. maddeyi değiştirmiş ve yüzde iki fazlayı yüzde beşe çıkarmıştır. Yüzde beş kuralı
böyle oluşmuştur.

5.2. Ana Kuralın Mantığı ve Dikkate Alınması Zorunlu Kriterler Nelerdir ?
Bilindiği gibi 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince “Gazetecilere
ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş
fazlasıyle ödemeye mecburdurlar” şeklinde düzenleme vardır. Bu düzenleme Anayasa
Mahkemesi kararında da değinildiği gibi gazetecinin işvereninin etkisinden mümkün olduğu kadar kurtulması ve Basın Özgürlüğü ile ilgilidir. AYM kararında son iptal kararında
dahi bunu şöyle ifade etmiştir.

5 Sarper Süzek Basın İş Hukuku Genel Esasları Uygulama Sorunları, Legal yayıncılık Sayfa 19’dan aynen alınmıştır.
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“Toplumu doğru bilgilendirme gibi önemli görevleri bulunan gazetecilerin bu görevi
yerine getirirken işverenin etkisinden mümkün olduğu kadar arındırılmaları ve bunun
için de ücretlerinin güvence altına alınması gerekmektedir. Bazı alacakların gününde
ödenmemesi hâlinde günlük yüzde beş fazlasıyla ödenmesi gerektiği yönündeki düzenlemenin amacının da toplumu doğru bilgilendirme görevi olan gazetecilerin ücret ve
fazla çalışma ücreti alacaklarını güvence altına almak olduğu anlaşılmaktadır.”(AYM GK,
2019/108 Parag.17)
Bu gerekçe halen geçerlidir. Yeniden yapılacak düzenlemede bu gerekçe mutlaka
göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle günlük yüzde 5 fazla kuralı bu düşüncelerle aşağıdaki gibi olsa da mutlaka devam etmelidir. Zira bu kuralın muhatapları sadece Gazetecinin ücretini zamanında ödemeyen medya sahipleridir. Ücretin gününde ödenmesi
halinde günlük yüzde 5 kuralı zaten işlememektedir.
Aynı zamanda konunun çok daha iyi anlaşılması için daha önce “ücretinin gününde
ödenmemesi halinde günlük yüzde 5 fazla ödeme kuralı” Anaysa Mahkemesinin önüne
gelmiş ve ve Kural Anayasaya Aykırı bulunmamıştır. Bu karar gereğince
“Anayasa'nın 10. maddesinde yer verilen "yasa önünde eşitlik ilkesi" hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı
işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin
her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler,
kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı
hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.
İptali istenen kurallarla gazetecilere, zamanında ödenmeyen ücret ve fazla çalışma
ücreti açısından diğer çalışanlara tanınmayan lehe düzenlemeler getirilmiştir. Buna ilişkin
olarak yasama belgelerinde, basında mevcut bir huzursuzluğun çözümüyle işçi ve memur
statüsünden farklı çalışma koşullarına tâbi gazetecileri korumanın amaçlandığı ifade
edilmiştir. Basın İş Kanunu kapsamında çalışanların, yaptıkları iş gözetilerek İş Kanunu'na
tâbi olanlardan farklı yasal düzenlemelere konu edilmeleri mümkündür. Bu iki grup, aynı
hukuki statüde bulunmadıklarından itiraz gerekçelerinde öne sürülen karşılaştırmaya
elverişli değillerdir. Bu nedenle düzenlemelerin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir yönü
görülmemiştir.
Anayasa'nın 49. maddesinde, çalışmanın, herkesin hakkı ve ödevi olduğu, devletin
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları, işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam
yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı belirtilmektedir.
İptali istenen kurallarda yer alan "günlük yüzde 5” fazlası" ibaresi nedeniyle, ücret
veya fazla çalışma olarak zamanında ödenmeyen meblağın kısa zamanda yüksek mik-
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tarlara ulaşabildiği anlaşılmaktadır. Çalışma koşulları bakımından işçilerden farklı bir
konumda olan ve kamuoyunu doğru bilgilendirme görevleri bulunan gazetecileri işveren
karşısında korumak amacıyla getirildiği anlaşılan itiraz konusu bu kurallarla, gazetecilerin
bazı alacaklarının zamanında ödenmesine, gecikme halinde ise belli miktarda ilave yapılarak tahsiline imkan sağlanmıştır. Fazla çalışma ücretiyle normal ücretin yüzde beş
fazlasıyla ödenmesine ilişkin bu kuralların, "zamanında" ödenmeme koşuluna bağlı olarak uygulanabilir oldukları açıktır. Ayrıca, bu düzenlemelerin basın özgürlüğü yönünden
önemli bir işlev gördüğü de yadsınamaz. Gazetecinin görevinin haber alma, verme,
basma ve yayma gibi kamu düzenini yakından ilgilendiren niteliği de göz önüne alındığında kuralların başlı başına çalışma barışını bozacak nitelikte oldukları söylenemez.
Anayasa'nın "Ücrette adalet sağlanması" başlıklı 55. maddesinde, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için Devletin gerekli önlemleri alacağı
öngörüldüğünden, yaptıkları işin özelliği nedeniyle basın çalışanlarını ödenmeyen ücretleri konusunda korumaya yönelik düzenlemelerin Anayasanın bu maddesine aykırı
bir yönü de bulunmamaktadır.
Ancak bugün Anaysa Mahkemesi bu kuralın ve fazla mesai ücretinin zamanında
ödenmemesi nedeniyle günlük yüzde beş fazlası ile ödenir kuralının Anayasa aykırı olduğuna karar vererek 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 4/1/1961 tarihli ve 212 sayılı Kanun’un 1.
maddesiyle değiştirilen 14. Maddesinin 2. Fıkrasının v ek 1. maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinin hüküm OYÇOKLUĞUYLA İPTAL edilmiştir. Kararlardaki karşı oy
gerekçeleri de önemlidir.

5.3-TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ ÖNERİSİ
Bunun yanında yeni bir düzenleme yapılması artık yasal zorunluluk olduğundan yapılacak düzenlemede yukarıda düşüncelerden asla taviz verilemeden bir düzenleme yapılmalıdır. Burada bu düzenleme için öneri olarak Kamu alacakları için uygulanan
gecikme zammı oranı baz alınarak düzenleme yapılabilir. Buna göre 29 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, gecikme zammı oranı aylık
% 2,5’tur.
Bu hem ücretin hem de fazla mesai ücretinin gününde ödenmemesi halinde uygulanacak oran olarak belirlenebilir ve tüm tartışmalar bu şekilde ortadan kaldırılabilir.

6-Kıdem Tazminatında Bekleme Süresi 1 Yıla İndirilmelidir.
Gazetecilikte mesleki kıdem kavramı önemlidir. Basın İş Kanununa tabi çalışanlar
kıdem tazminatına hak kazanmak için meslekte Beş (5) yıl beklemek zorundadır. O
zaman bu düzenleme AYM’nin iptal kararındaki düşüncelerle6 normal çalışanlar gibi 1
yıla indirilmeli ve meslekte 1 yılını dolduran gazeteci kıdem tazminatına hak kazanmalıdır. Bu yapılacak herhangi bir düzenlemede mutlaka dikkate alınmalıdır.

6 6 AYM, 2019/74 19.11.2019 tarihli GK kararı ve 2019/101 Esas, 14.02.2020 tarihli kararları
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7-Günlük Çalışma Süresi 7,5 Saate İndirilmelidir.
Gazetecinin belirsiz çalışma koşulları ve saatleri gazeteciler açısından bugüne kadar
tartışma konusu dahi yapılmamış ve özveriyle mesleklerinin edimlerini gce gündüz demeden, salgın hastalık, savaş, afet koşulları demeden özveriyle yerine getirmişlerdir.
Ama madem ki AYM son kararlarında “Eşitlik ilkesinin gereği olarak karşılaştırma yapılmaya müsait olacak şekilde benzer durumda olanlar” olduğunu düşünmektedir. O vakit
gazeteciler için günlük çalışma süresi yedibuçuk (7,5) saate indirilmelidir. Bu nedenle
Çalışma Müddeti ve fazla mesai Ek Madde 1’de gece ve gündüz devrelerinde çalışma
süresi günlük 7,5 saate indirilmelidir.

8-Deneme Süresi 2 aya Çekilmelidir.
Basın İş Kanunu Gazetecilik Mesleğine ilk giren gazeteciler için tecrübe müddeti en
çok üç aydır. Şeklindeki 4857 sayılı Yasadaki gibi Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme
kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Şeklinde düzenleme yapılmalıdır.

II- UYGULAMA PROPLEMLERİNDEN 2 ÖRNEK VE KESİN ÇÖZÜM ÖNEREN GEREKÇELERİYLE
BİRLİKTE İKİ MADDE TEKLİFİ
Basın İş Kanunu eski tarihli bir kanundur. Kapsamında her şeyi düze nlemesi mümkün
olamamıştır. Bu nedenle Yargı kararlarıyla çözüme kavuşan ya da Yargının en çok önüne
gelen uyuşmazlık son dönemde “ücretlerin geç ödenmesi nedeniyle gazetecinin fesih
hakkı” ve “emeklilik nedeniyle fesih hakkı” konuları bu konuda yapılabilecek iki düzenleme aşağıdaki gibi formüle edilmiştir.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ’NİN 13/6/1952 TARİHLİ VE 5953 SAYILI BASIN
MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ
HAKKINDA KANUNUN’DA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN
(ÇERÇEVE TASLAK) ÖNERİSİ
BİRİNCİ ÖNERİ
MADDENİN GEREKÇESİ
5953 sayılı Kanun’da ücretlerin ödenmemesi nedeniyle gazeteciye iş sözleşmesini,
kıdem tazminatına hak kazanır şekilde haklı fesih imkanı verilmemiştir. Bu yüzden gazeteciler uzunca süre maaş alamadıkları halde iş akidlerini feshedememişler, feshedenler
ise bir dönem kıdem tazminatlarını alamamışlardır. Yargısal pratik uzunca süre önce değişmiş ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin içtihatları ile bu konu Türk Hukukunda tartışılır
olmaktan çıkmıştır. (Yargıtay 9.HD 15.05.2007 T. 2007/6928-15203- Yargıtay 9.HD
25.06.2009 T. 2007/41301.E 2009/1897.K - Yargıtay 9.HD.01.04.2009 T.
2007/40865.E 2009/9116.K-Yargıtay 9.HD 24.06.2008 T. 2008/17396.E 2008/17526.K
-Yargıtay 9 HD.14.04.2008.T. 2007/14130.E 2008/8314.K - Yargıtay 9.HD
21.07.2009.T. 2008/1780.E 2009/21864.K. )
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Gerçekten de bir iş sözleşmesi imzalandığı andan itibaren işverenin koruma ve gözetme borcu yanında işçiye ücret ödeme asli borcu doğmaktadır. 6098 sayılı Borçlar
Kanunu 393. ve 401. maddesi bu gerçekliği ifade etmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu
435. Maddesi “Taraflardan her birinin, haklı sebeplerle sözleşmeyi derhâl feshedebileceğini” düzenlemiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda da 24. Maddenin ikinci fıkrasının e bendi
“İşveren tarafından gazetecinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun
olarak hesap edilmezse” işçinin haklı fesih imkanı vardır düzenlemesini getirmiştir.
Bilindiği üzere Borçlar Kanunu Genel Kanun’dur. Bu kanun ile Basın İş Kanunu arasında genel-özel kanun ilişkisi olduğu açıktır. Özel kanunda düzenleme olmaması halinde, genel kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği ise tartışmasızdır. Ücretin
zamanında ödenmemesi iş sözleşmesinin açıkça ihlali ve iş akdini fesih için haklı bir nedendir. Bu konuda 5953 Sayılı Kanunda açık boşluk vardır. Açık boşluk halinde kuralın
tespiti için yorum yapıldığında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II.e maddesinin kıyasen uygulanması gerekecektir
Yukarıda belirtildiği gibi, . Basın İş Kanunu'na tabi çalışan işçinin, ücretinin zamanında
ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini bildirimsiz feshinde, belirtilen hükümler nedeni
ile kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü bugün uygulamada kabul görmüştür.
Madde ile İşveren tarafından gazetecinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, gazeteci ihbar mühletini beklemeden akdi feshedebileceği düzenlenmiştir.

TGC ÖNERİSİ
1.1-5953 Sayılı Kanun 11. Maddeye Fıkra Eklenmesi
13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İşveren tarafından gazetecinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına
uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, gazeteci ihbar mühletini beklemeden akdi
feshedebilir.”
Bu düzenleme11. maddeye eklenebileceği gibi aşağıdaki şekilde 14. Maddenin ikinci
fıkrası yeniden düzenlenirken ekleme yapılabilir.

2. 2. ÖNERİ
MADDE GEREKÇESİ
Çalışanlardan; emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme
şartını yerine getiren ancak aylık bağlanması için yaş haddini doldurmayanlardan isteyenler, kıdem tazminatını alarak işinden ayrılabilmektedir. Uygulamada tüm çalışanlar
bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine müracaat ederek aldıkları belge
ile işverene müracaat etmekte ve işverende bu belge üzerine çalışanlarına kıdem tazminatı ödemesi yapmaktadırlar.
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5953 sayılı yasada olmayan hüküm nedeniyle gazeteciler ile diğer kanunlara tabi
olarak çalışanlar arasında Sosyal Güvenlik Hukuku anlamında eşitsizlik doğmuştur. Her
ne kadar uygulamada bu konu taraflar arasında anlaşmayla çözümlense de bu konudaki
boşluğun düzenlemesi gerekmiştir. Bilindiği gibi 4857 Sayılı İş Kanunu, mülga 1475 sayılı
İş Kanunu’nun 14. maddesi yürürlükten kaldırmamıştır. Bu nedenle bu düzenleme 5953
sayılı Kanuna alınarak aynen korunmuştur.
Madde ile; Gazetecilerin, 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya
aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanacakları düzenlenmiştir.
13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Ek 4 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek 5.madde eklenmiştir.
Ek 5. Madde : “5953 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışanlar, 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı
bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak
kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanırlar.”
Yukarıda önerdiğimiz değişiklikler uygulamada en çok karşılan, çalışanların en çok
tereddüt duyduğu problemler olarak karşımıza gelmektedir. Bu nedenle TBMM’nin böyle
bir değişikliği yerine getirmesi toplumda olumlu duygular uyandıracaktır.

III- İVEDİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Basın İş Kanunundaki düzenlemelerin tekrar ele alınması ve bu yasa üzerinde oynanması bir takım sorunları beraberinde getireceğinden ivedi çözüm olarak Basın İş Kanuna
bir ek madde eklenmelidir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ivedi çözümü aşağıdaki gibidir.
“Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır” şeklinde bir hüküm gazetecilerin pratikteki sorunlarına çözüm getirebilecektir. Yeni
kurulacak hükümetten Gazetecilerin ilk beklentisi bu olacaktır.

IV-ERKEN EMEKLİLİK / BASIN KARTI ÇÖZÜM ÖNERİSİ GERİ SAYIM BAŞLADI
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde gazetecilere tanınan bir hak söz konusuydu. İtibari Hizmet Zammı. Bu hak sayesinde gazeteci erken emekli olabiliyordu.
Ancak 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girerken dönemin hükümeti tarafından bu düzenleme
yapılmadı ve Gazeteciler erken emeklilik haklarını yitirdiler.
Ancak 2013 yılında 10.01.2013 tarihinde mecliste bu kez bir düzenleme yapıldı. Ve
bu kez Fiili Hizmet zammı denilen hak yeniden yasa metnine dahil oldu. Düzenleme şu
şekildeydi. (40. Madde)
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Kapsamdaki

Kapsamdaki Eklenecek

İşler/İşyerleri

Sigortalılar Gün Sayısı

Basın ve gazetecilik

Basın Kartı Yönetmeliğine göre 90

mesleğinde

basın kartı sahibi olmak suretiyle
fiilen çalışanlar.

Bu düzenlemenin en önemli ve en problemli kısmı, aynı zamanda Gazeteciler arasında ayrıma yol açan ve Gazeteciyi İşverenin inisiyatifine bırakan “Basın kartı sahibi
olmak suretiyle fiilen çalışanlar” şeklindeki düzenleme kısmı oldu. Çünkü Gazeteci işe
girişte işvereni ile Basın İş sözleşmesi imzalar ise Basın Kartı alabiliyor ve böylece erken
emeklilik hakkından yararlanabiliyor, ancak işe girişte işvereni gazeteci ile 4857 sayılı İş
Kanunu kapsamında iş sözleşmesi imzalarsa bu kez gazeteci basın kartı –yönetmelik izin
vermediği için- alamıyor ve erken emeklilik hakkından da yararlanmıyordu.
Bir örnekle de konuyu açıklayalım : Aynı işi yapan iki gazeteci düşünür isek örnek
olarak iki muhabir düşünelim. Bu muhabirlerden biri Basın iş sözleşmesi ile çalışan ve
bu nedenle de Basın kartı alabilen bir gazeteci olduğu için Fiili Hizmet Zammından yararlanabiliyor diğer muhabir ise kendisiyle Basın İş Sözleşmesi imzalanmadığı için Basın
kartı alamıyor ve fiili hizmet zammından da yararlanamıyordu.
Burada yapılması gereken 506 sayılı yasa döneminde olduğu gibi “Basın Kartı” şartını
kaldırmak sorunu çözecektir. Ancak Anayasa Mahkemesi konuyu bambaşka açıdan ele
almış ve “basın kartı verilecek kişilerin nitelikleri ve basın kartının verilmesine ilişkin şartlar yönünden herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığını, Anayasa’nın 13. ve 60.
maddeleri kapsamında sosyal güvenlik hakkını sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp yasal kuralların keyfîliğe izin vermeyecek şekilde
belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler niteliğinde olması gerektiğini e sonuç
olarak
“ Kuralla fiilî hizmet zammından yararlanacak basın kartı sahibi olanların tespiti Basın
Kartı Yönetmeliği’ne bırakılmıştır. Böylece basın kartı sahibi olmak için gerekli şartlar
ve dolayısıyla fiilî hizmet zammının uygulanacağı basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların belirlenmesinde temel esaslar ve ilkeler kanunla düzenlenmeyerek bu konudaki
düzenleme yetkisi yönetmelik aracılığıyla bütünüyle yürütme organına verilmiştir. Basın
ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanların fiilî hizmet zammından yararlanmaları için
kuralda olduğu gibi Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre basın kartı sahibi olmaları şartının
öngörülmesi yeterli değildir. Kanunilik ölçütünün gerçekleşmesi için sosyal güvenlik hakkının sınırlanmasına yol açan söz konusu düzenleme nedeniyle basın kartının niteliği ile
ne şekilde verileceği konusunda ve bu kartın verileceği kişilerde aranacak şartları içeren
temel ilkelerin anılan hakka keyfi bir şekilde müdahale edilmesini önleyecek şekilde kanunla açık bir şekilde ortaya konulması gerekir. Kanunda söz konusu temel ilkeler ve kanuni çerçeve belirlenmeksizin itiraz konusu kuralla sosyal güvenlik hakkına sınırlama
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getirilmesine imkân tanınması temel hakların ancak kanunla sınırlanabileceğini öngören
Anayasa hükmünü ihlal etmektedir.”
Şeklinde düşünce ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasına 6385 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle eklenen (16) numaralı bendin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE
OYÇOKLUĞU İLE , karar verilmiş KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN
BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir. Süre işlemektedir. Bu konuda acil düzenleme yapılmalıdır.
Düzenleme önerimiz çok basittir ve tüm sorunları çözücü niteliktedir. Bazen ilerlemek
geçmişe dönemketir.
506 sayılı Yasa Döneminde;
Sigortalılar

Hizmetin Geçtiği Yer Eklenecek

Süre
I- a) 212 sayılı Kanunla
değiştirilen 5953 sayılı

90 gün

basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar
arasındaki münasebetleri düzenleyen kanun
kapsamına tabi olarak

5953 Sayılı Kanunu

çalışan sigortalılar.
Bu nedenlerle yukarıdaki gibi yapılacak düzenleme ile Gazetecilerin erken emeklilikle
ilgili Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek şekilde ortadan kalkacaktır.

SONUÇ: Yukarıdaki sıralanan düşünceleri özetlersek;
1-Konu ya da bu konuda yapılacak düzenlemeler kim tarafından ele alınır alınsın 68
yıllık gelenek bozulmamalıdır. Gazetecilerin sosyal çerçevede gazetecinin düşünce ve
ifade özgürlüğü de ancak onun sosyal hakları, çalışma koşulları, iş güvencesinin korunduğu bir ortamda gerçek anlamda var olabileceği unutulmamalıdır.
2-Tüm bu tartışma kaç kişi için yapılmaktadır. YApılack düzenlemeler kaç kişiyi kapsama alacaktır. Kısaca -Basın Sektöründe, Basın İş Kanunu’na Göre Güncel Çalışan Sayısı
mutlaka tespit edilmelidir.
3-Çok basit bir çözüm önerisi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Konu çözümsüzlüğe
giderse de önerilecek düzenleme aşağıdaki gibi olmalıdır.
“Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygula-
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nır”. Bu düzenleme Gazetecinin tartışam konusu yapıaln bir çok konuyu çzöüme kavuşturmasını sağlayacak hukuksal sihirli bir değnek olarak düşünülebilir.
4-AYM tarafından ücret ve fazla mesai konusunda yapılan yeniden düzenlemede
Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı düzenlemesi baz alınmalıdır. Gününde ödenmeyen ücret ve falza mesai ücretleri günlük %2,5 fazlasıyla ödenir düzenlemesi Basın Özgürlüğünün sağlanmasında önemli bir düzenleme olacaktır.
5-İnternet Medyasında Çalışanlar Basın İş Kanunu Kapsamına Alınmalıdır.
6-Gazetecinin Tanımı rapordaki gibi değerlendirilmelidir.
7-Gazetecinin Gününde ödenmeyen ücret ve fazla mesai ücretine uygulanacak günlük fazla oran 29 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen oran kadar belirlenmeli yani günlük gecikme oranı % 2,5 olmalıdır.
8-Kıdem Tazminatında ,bekleme Süresi 1 Yıla İndirilmelidir.
9-Günlük Çalışma Süresi 7,5 Saate İndirilmelidir.
10-Deneme Süresi 2 aya çekilmelidir.
11-Raporda yukarıda anlattığımız ücretin gününde ödenmemesi gazeteciye haklı
fesih hakkı vermesi, ve emekliliği geldiğinde kıdem taminatı hakkına halel gelmemesi
için TGC’nin madde gerekçeleri ve kanun madde önerisi üzerinde mutlaka durulmalıdır.
Bunlar Pratik, çözümü kolay 2 öneridir.
12-Anayasa Mahkmesinin İptal kararında belirldiği sürenin sonu sürenin sonu Erken
emeklilik konusunda 506 sayılı Kanun dönemine dönülmeli ve gazeteci olanlar bu haktan yararlanmaya devam etmelidir.
Saygılarımızla.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde
Medyanın Sorumluluğu Raporu
Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Sayın Başkanlığına,
Sayın Komisyon Üyelerine,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak, kadına karşı şiddetle ilgili TBMM Araştırma Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmayı çok önemsiyoruz. Toplantıda ayrı bir başlık olarak yer verilen ‘medya’nın, şiddetin her türüne yönelik
mücadelede yadsınamaz bir rolü olduğuna inanıyor ve aktif katılım sağlayamadığımız için
yazılı önerilerimizi takdirlerinize sunuyor; önerilerimize tutanaklarda ve komisyon raporunda yer verilmesini diliyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak 2015 yılında Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara da katılmış, görüş ve önerilerimizi
o tarihte de aktarmıştık. Bu vesileyle belirtmek isterim ki o tarihte yürütülen çalışmalardan
çok önemli sonuçlar çıkmış, ulusal eylem planları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı,
6284 sayılı Kanun’un etki analizi çalışması yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlığı döneminde çıkan 4 Temmuz 2006 tarih ve 2006/17 sayılı Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak
Tedbirler başlıklı Başbakanlık Genelgesi de yine kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına
atılan çok önemli adımlardan biriydi.
Üzülerek paylaşmak isteriz ki, 16 ve 17 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek toplantılarda, siyasi iradeye katkı sağlamak üzere sunum yapacak ve/veya görüş bildirecek
medya temsilcilerinin, tamamının erkeklerden oluşması o tarihlerde yürütülen çok değerli
bulduğumuz çabaların kağıt üzerinde kaldığının adeta bir göstergesi niteliğindedir.
Medya sektöründe aktif çalışan, geçmişte yürütülen süreçlere katkı sunan pek çok kadının çağrılı olmaması; sektörün kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk istismarı, cinsiyetçi yaklaşım gibi alanlarda şimdiye dek kayda değer herhangi bir çalışması bulunmayan
kişi ve kurumlar tarafından temsil edilmeleri, komisyonun çalışmaları ve çıkacak kararlardaki olası etkisi nedeniyle düşündürücüdür.
Bu çerçevede komisyonunuzun yürüttüğü çalışmanın 2006 yılında çıkan genelgenin
gerisine düşmeyeceğini umut ederek medyanın “şiddetin önlenmesi ya da yaygınlaşması”
ndaki rolü açmazının önüne geçebilmek için önerilerimizi sıralamak istiyorum.

Haber dili ve bakış açısı
Medya denildiğinde çoğunlukla akla ana akım gazete ve televizyonlar gelse bile, sizlerin bildiği üzere sosyal medya haberciliği dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de yaygın olarak yapılmaktadır.
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Bu çerçevede medyadaki cinsiyetçi söylemin önüne geçmek üzere atılacak her adımın,
şiddetin olağanlaş-tırıl-ması ve yaygınlaşmasının önüne geçecek ve belki de deniz yıldızı
misali bir kadının hayatını sürdürmesini sağlayacak önemde olduğuna inanıyoruz.
Haber ve/veya haber programları başta olmak üzere medyanın bütününde kullanılan
eril dil, şiddetin her türünün yerleşmesi, o bakış açısının ‘gerekçelendirilmesi’ aynı zamanda
topluma yön veren, dolaşıma sokularak yaygınlaşmasına yol açan etkin bir araçtır. Zira
şiddet mağduru bir kadını ister haber, ister film karesinde olsun, sıradan bir ‘kurban’a
dönüştürmek, failin fiilini “kıskançlık, cinnet getirme, bir anlık öfkeye yenik düşme” gibi
sorunu bireysel zaaflara indirgeyen gerekçelerle örtbas ediyor. Şiddeti doğuran gerçeği,
kadına karşı şiddetin kadın-erkek eşitsizliğine dayalı tarihsel ve yapısal niteliğini de örtüyor.
Bu yaklaşım, aynı zamanda şiddetin meşrulaştırılmasına, çoğaltıp yaygınlaşmasına da hizmet ediyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu olarak hazırladığımız “Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi, Haber Kılavuzu”nu, yazımızın ekinde komisyonun bilgisine sunuyoruz. Eşitliğin olmadığı yerde adalet olamayacağı gibi, adaletin olmadığı yerde de
eşitlikten söz etmek mümkün olamayacağı için, şiddeti olağanlaştıran, failin fiiline “kıskançlık, erkeklik gururunun incinmesi, tahrik olma” gibi kılıflar bularak, cinayet haberlerini
magazinleştiren habercilik anlayışının önüne geçmek üzere yazılan bu kılavuzda, yaygın
ve yanlış kullanılan haber dili ile olması gereken doğru ifade biçimlerine yer verilmektedir.
Diğer yandan elinizdeki kitapçıkta, sektörde görev yapan kadınların toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinden azade olmadığının somut örneklerine de yer verilmiştir.
Özetle söylemek gerekirse, toplumsal dönüşüm için medyanın dilini dönüştürmesi kadına yönelik şiddetin olmazsa olmaz koşullarından biri olarak kabul edilmelidir.

Yasaklamalar ve cezalar
Medyada kullanılan dil ve kadına biçilen misyon elbette haber bültenleriyle sınırlı değil.
Haber programları, kadınlara yönelik hazırlanan magazin programları, dizi film ve filmlerde
de aynı bakış açısı ve “eril dil” açmazıyla karşı karşıya kalıyor, yayınlar aracılığıyla da toplumun algısına dolaylı ya da doğrudan biçim veriyoruz. Ancak somut bir gerçek var ki, tek
tek tüm kurumların ekranda yayınladığı her haberi, dizi filmi, haber programları izleyip,
gazetelerin tüm sayfalarını okuyarak getirilen yasakların, para cezalarının kadına yönelik
şiddetin azalmasında görünür bir rolü-etkisi bulunmamaktadır.
Diğer yandan "cinsiyet ayrımcılığı", "çocuk istismarı" ve "şiddet" içerikli yayınlara uygulanan müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalıdır.
Bu kavramların içi subjektif değer yargıları yerine uluslararası geçerliliği olan sözleşmelerle doldurulmalıdır.
Aslında Türkiye olarak İstanbul Sözleşmesi’ne imza atarak gerekli adımı atmış, uygulama aşamasında tıkanmıştık. Gelinen noktada kat edilen mesafeye sırtımızı çevirip yeniden Amerika’yı keşfetmenin yollarını arıyor durumdayız. İstanbul Sözleşmesi toplumsal
cinsiyete dayanan şiddetle mücadeleyi “normalleştirilen, meşrulaştırılan” her türlü se-
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beple nasıl mücadele edileceğinin yol haritasını ülkelerin önüne koymuş, en hızlı ilerlemeyi
de 6284 sayılı yasayı hazırlayarak Türkiye atmıştı. Bu yasanın etkin uygulanması halinde,
medyada beklenen dönüşümün de kendiliğinden ve kaçınılmaz olarak gerçekleşeceği görüşündeyiz. Kısacası toplumsal zihniyet dönüşümü ile medyadaki dönüşüm birbirinden
bağımsız görülmemelidir.
2006 yılında çıkan genelgeye atfen aşağıdaki kararları da dikkatinize yeniden sunmakta
yarar görüyoruz.
Bu çerçevede, yayın kuruluşlarının kendi öz-denetim birimlerini kurarak bir an önce
kamusal yayıncılığın gereği kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini yerleştirmeleri sağlanmalı,
Yayın planlamasında, yayın genel akışı içinde, yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile cinsiyet ayırımı, şiddet, pornografi, kadını küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların yapılmaması için yayın kanallarının kendi "ETİK” değerlerini yerleştirmeleri ve yayın kimliğini öne
çıkarmaları sağlanmalı,
“Çocuk programları" ve "reklam kuşakları”nda çocuk istismarı önlenmeli,
Sorumlu yayıncılık ilkelerinin yerleştirilmesine yönelik somut çalışmalar yapılmalı,
Medyada karar mekanizmalarında cinsiyetçiliğin ortadan kaldırılması ve eşitliğin sağlanması ile ilgili çalışmalara hız verilip bu konuda meslek örgütleriyle iş birliğine gidilmeli,
Yine meslek örgütlerinin katılımıyla "Medya İzleme Grupları" oluşturmalı ve medya
günü gününe izlenerek oto kontrol sağlanmalı.

İstatistik
Şiddet konusunda medyanın en önemli açmazlarından biri de veri eksikliği. Kadın ölülerinin istatistiki verilerde sadece sayılara indirgenmiş olması, gerçeğe ulaşılmasının ve
doğru analiz yapılmasının önündeki engellerden biri olarak görünüyor. Aynı sorun, sığınmak üzere başvuran kadın sayısı, bu kadınların meslek sahibi olup olmadığı, çocuk sayısı,
uğradığı şiddetin türü, kaçının yeniden evine döndüğü gibi bilgilere ulaşılması konusunda
da karşımıza çıkıyor. Güvenilir bir veri tabanı oluşturulması için çalışmaların başlatılması
umudunu taşımayı sürdürüyoruz.
Son söz olarak, İstanbul Sözleşmesi sayesinde medyanın kullandığı dil ve cinsiyetçi
yaklaşım konusunda cinsiyet temelli şiddete yönelik mücadeledeki duyarlılığın artmasına
dönük katkısının çok önemli bir kazanım olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyoruz. Bu vesileyle onay yasası hala yürürlükteyken fesih kararının geri çekilmesinin bu konudaki farkındalığı güçlendireceği gerçeğinden hareketle, komisyondan İstanbul Sözleşmesi’nden
geri çekilmeyi değiştirecek bir sonuç çıkması ile ilgili umudumuzu koruyor, çalışmalarınızda
başarılar diliyoruz.
Göksel Göksu
TGC Yönetim Kurulu Üyesi
Kadın Gazeteciler Komisyonu
Koordinatörü
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XIV. BÖLÜM

• SAĞLIK KURULUŞLARI ANLAŞMALARI
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ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyelerine İndirim Yapan
Sağlık Kuruluşları ve Doktorlar

• Acıbadem Sağlık Grubu
İndirim oranları 444 55 44 telefon numarasından bilgi alınabilir.

• Ankara TOBB Etü Hastanesi
Tel: 0312 292 98 66
Muayenede % 40
Laboratuvarda %20
Radyolojide %25 indirim uygulanır.

• Diş Hekimi Erdal Ultav
Tel: 0216 410 52 87
Diş Hekimleri Odası’nın belirlediği asgari ücret tarifesi uygulanır.

• Doç. Dr. Gökhan Okan (Dermatolog)
Tel: 0212 552 60 60
Muayenede 25% indirim uygulanır. Diğer işlemler için telefonla bilgi alınabilir.

• Dünya Göz Hastanesi
Tel: 444 4 469
Muayenede %20
Tetkikte %20
Operasyonlarda %10 indirim uygulanır.

• Galata Poliklinik
Tel: 0212 249 49 97
Muayenede %40 indirim uygulanır.

• Hospitadent Sağlık Grubu
Tel: 444 99 22
Muayenede %20 indirim uygulanır.
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• İstanbul Ortopedi Merkezi
Tel: 0212 324 03 24
Cari fiyatlar üzerinden %15 indirimli uygulanır.

• Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi (Nb Kadıköy Hastanesi )
Tel: 0216 339 57 57
Cari fiyatlar üzerinden %10 indirim uygulanır.

• Özel Medicell Tıp Merkezi
Tel: 0 212 868 1 868
Muayene Hizmetleri %40
Laboratuvar ve Radyolojik Görüntüleme %30
Cerrahi Uygulamalar %25
Günübirlik Takip Tedavi %40
Medikal Takip Tedavi %40
Ameliyat Hizmetleri %25 indirimlidir.

• Özel Ota & Jinemed Hastanesi
Tel: 444 38 02
Muayene Hizmetleri SGK fiyatları üzerinden %10
Ameliyat Hizmetleri SGK fiyatları üzerinden %10
Küçük Müdahale Hizmetleri SGK fiyatları üzerinden %10
Diğer Tüm Hizmetler (Laboratuvar- Radyoloji vb.) SGK fiyatları üzerinden
%20 indirim uygulanır.

• Özel Bölge Hastaneleri
Tel: 0216 585 32 00
Ayakta tedavi % 15
Yatarak tedavi % 10 indirim uygulanır.

• Özel İntertıp Polikliniği
Tel: 0212 217 55 88-89
TTB fiyatları üzerinden % 20 indirim uygulanır.

• Özel Neolife Tıp Merkezi
Tel: 0 212 385 31 00
Cari fiyatları üzerinden %25 indirim uygulanır.
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• Revo Facıal Aesthetics Kliniği
Tel: 0212 270 30 00
İşlemlerde %20 indirim uygulanır.

• Triodent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği
Tel: 0216 416 03 12 / 14
Tedavilerde % 20 indirim uygulanır.

• Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Tel: 0216 578 47 92
Muayene ücretlerinde %15 indirim uygulanır.

• Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Tel: 0212 615 38 38
Muayene %30
Müdahale ve ameliyat ücretlerinde %20 indirim uygulanır.
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XV. BÖLÜM

• ÜYELERE VERİLEN DESTEK HİZMETLERİ
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TGC Çarşamba sohbetleri devam ediyor
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Üyelerinin Çarşamba günleri TGC
binası’nda buluşmaları devam ediyor. Kıdemli üyelerle, genç üyeleri
buluşturan toplantılara TGC Yönetim Kurulu üyeleri de katılıyor.
15 Ocak 2020 Çarşamba günkü
buluşmaya TGC Başkanı Turgay
Olcayto da katıldı. Sohbet toplantısında gazetecilik mesleğinin
güzel ve hüzünlü anıları paylaşıldı,
görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, kıdemli gazeteciler Alaattin Koçak, TGC Balotaj Kurulu üyesi Muammer Tuncer, Tancan Baltalı, Şevket Uygun,
Hasan Hüseyin Dal, Demir Feyizoğlu, Şekip Gümüşkanatlı, Ahmet Çitoğlu, Seraciddin
Zıddıoğlu, İrem Barutçu ve Cemiyet çalışanları katıldı.
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