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Yönetici Özeti

Türkiye’de medya uzun yıllardır iktidarın baskısı ve medya sahipleri ile siyasetçiler arası yakın ilişkilerin sonucu oluşan otosansür ikliminin etkisi altında faaliyet göstermektedir. Medya sektörünün kâr etmeyen yapısı, pazar koşulları, devletin ekonomik alandaki büyüklüğü
medya patronlarına karşı kullanacağı araçların da etkili olmasına neden olmaktadır. Medya
patronlarının başka alanlardaki yatırımları nedeniyle hükümete yakın olma, eleştirel yayıncılıktan hatta habercilikten vazgeçer tutumları medyadaki otosansürün en önemli nedenlerinden biridir. Hükümeti destekleyen patronlar ihalelerle ödüllendirilirken, muhalif olanlar da
cezalandırılmaktadır. Bu cezalar kimi zaman vergiler, kimi zaman ceza davaları kimi zaman
da Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun yaptırımları yoluyla uygulanmaktadır. RTÜK üyelerinin
siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenmesi alınan kararların da siyasi olduğu,
kurumun bağımsız bir şekilde görevini yerine getirmediği eleştirilerini de beraberinde getirmektedir.
Muhalif medyaya ya da gazetecilere açılan davalar basın özgürlüğünü ciddi şekilde tehdit
eder hale gelmiştir. Hapiste bulunan gazetecilerin büyük çoğunluğu Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “örgüt” bağlantılı suçlardan yargılanmış
ya da tutuklanmıştır. Bunların yarısından fazlasını Kürt medyasında çalışan gazeteciler oluşturmaktadır. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10.
maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle pek çok davada mahkûm olmuş, mahkeme gazetecilere
uygulanan uzun tutukluluk sürelerinin de “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade özgürlüğünün” ihlalinin gerekçesi saymıştır.
Gazeteciler var olan bu siyasi ve ekonomik baskı ortamında son derece kırılgan durumda ve
güvencesiz koşullarda çalışmaktadırlar. Medyada sendikalılık oranı (tüm sendikalar toplam)
%2,5 düzeyindedir. Çok sayıda gazeteci işlerini yaparken saldırıya uğramakta, hükümete
muhalif olarak adlandırılan gazetelerde çalışan muhabirler ise akreditasyon engeliyle karşılaşmaktadır. Son yıllarda çok sayıda gazeteci baskılar nedeniyle işten atılmış ya da istifaya
zorlanmıştır. Siyasi kutuplaşmanın basına etkisi mesleki dayanışmayı engellerken giderek
daha fazla gazete ve gazeteci meslekten uzaklaşma / uzaklaştırılma tehdidi altındadır.
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Giriş

Türkiye’de medya uzun yıllardır iktidarın baskısı ve medya patronlarının iktidarla kurduğu
patronaj ilişkileri kıskacında faaliyet göstermektedir. Medyanın hiçbir dönem özgür ve rekabetçi piyasa koşullarında var olmadığı bilinse de son yıllarda iktidarın tek partinin hatta
tek bir liderin elinde toplanması basının üzerindeki baskıyı hiç olmadığı kadar artırmıştır.
Devletin ekonomik alandaki büyüklüğü medya patronlarına karşı kullanacağı araçların da
etkili olmasına neden olmakta, hükümeti destekleyen patronlar ihalelerle ödüllendirilirken,
muhalif olanlar da vergiler yoluyla cezalandırılmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın ve hükümet
üyelerinin gazetecilere açmış olduğu ve son yıllarda rekor düzeylere ulaşan hakaret davaları da özellikle ekonomik yönden güçsüz olan muhalif basını sindirmeye yönelik olduğu
izlenimi yaratmaktadır. Var olan bu iklimden en çok etkilenen hem iktidar hem de medya
patronları karşısında güçsüz durumda olan ve politik kutuplaşmanın neticesinde aralarındaki dayanışmanın kırıldığı gazetecilik mesleğidir.
Bu çalışma Türkiye’de medya-iktidar ilişkilerinin durumunu ve sonuçlarını ortaya koyma
amacını taşımaktadır. Bugünkü durumun doğru anlaşılabilmesi için öncelikle bir tarihsel
arka plan sunulmuştur. Ardından Türkiye’de medya sahibi olmanın getirileri medya patronlarının medya içi ve medya dışı yatırımları analiz edilerek verilmiş, bunu takip eden bölümde medya piyasalarının ekonomik yapısı ve gelirlerin dağılımı incelenmiştir. Bu ilişki ağı ve
tekelci piyasa yapısının sonucu olarak artan sansür ve otosansür ikliminden gazetecilerin
nasıl etkilendiği basın özgürlüğü konusunda hazırlanmış raporlar referans alınarak örneklerle açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise medya özgürlüğünün sağlanması için acil olarak
alınması gereken önlemler sıralanmıştır.
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Tarihsel Arka Plan

Türkiye’de basın sonradan gelişimiyle birlikte medya, başından beri toplumun elitleri denilebilecek bir kesimi tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir. İlk gazetelerin ortaya çıktığı dönemde
yurt dışında eğitim almış yazarlar yoluyla gazeteler toplumu modern değerlere ayak uydurmaya ikna etme görevini üstlenmişler, bunu yayın hayatına başlarken de ifade etmişlerdir.1
Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte ise gazetecilere uygulamaya konan yeni reformları topluma benimsetme görevi verilmiştir. “Ankara basını” olarak adlandırılan bazıları hem reformları
hem de yeni kurulan hükümeti gönülden desteklemiş, eleştirel tutumu nedeniyle “İstanbul
basını” zaman zaman cezalandırılmış, gazeteciler İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmış, kimi
zaman sürgüne gönderilmiştir. Gazeteciliğin 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu ve 1936 Basın Birliği
Kanunu gibi yasal düzenlemelerle tamamıyla kontrol altına alındığı bu süreçte hükümeti destekleyenler kimi zaman milletvekilliği ile ödüllendirilmiş, sürgüne yollanan muhaliflerse aç kalmamaları için çeşitli memuriyetlere atanmışlardır (Gürkan, 1998: 79-84). Frey’e göre 1920-1957
yılları arasında çoğunluğu gazete sahipleri ve yazarların oluşturduğu 75 gazeteci milletvekilliği
yapmıştır (aktaran Gürkan, 1998: 79).
Medya iktidar ilişkilerindeki mesafe sorunu çok partili yaşamla birlikte devam etmiş, hatta basına özgürlük sözü veren Demokrat Parti kısa sürede bu sözünden caymış, kendine yakın basın
sahiplerini “beslerken” 2 muhalif gazetelere siyasi ve ekonomik baskılar uygulamıştır. 1960’ta
Milli Birlik Hükümeti tarafından yayınlanan bir bildiride DP’yi destekleyen gazetelerin nasıl
kayırıldığı, örtülü ödenekten hangi gazetecilere para aktarıldığı açıklanırken, muhalif basına
resmi ilan ve kâğıt kesintilerinin haricinde özel ilanların da kesilmesi için İçişleri Bakanlığından
telefonlar açıldığı ifade edilmektedir (aktaran Topuz, 2003:203).

__________________________________
Örneğin İbrahim Şinasi, Tercüman-ı Ahval gazetesinde amaç bölümünde iç ve dış olaylardan seçme haberlerle, eğitici yazılar
yayınlanacağı ve bunların halkın kolayca anlayacağı şekilde olacağı belirtilirken, fertlerin düşünce ve kanaatlerini açığa vurma
hakkından söz etmiştir (aktaran İnuğur, 1993:186)
1

Bu dönemde sözü edilen politikalardan faydalanan gazeteler pek çok kaynakta “besleme basın” olarak anılmıştır (Topuz 2003,
Dağlar, 2010).
2
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DP hükümetinin basın üzerindeki siyasi ve ekonomik baskısı 1960 Darbesi’yle sona ermiş,
Milli Birlik Komitesi resmi ilanların dağıtımı için Basın İlan Kurumu’nu kurmuş, 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki
Kanun” ya da bilinen adıyla “Basın İş Kanunu”nda yaptığı 212 sayılı değişiklikle gazetecilere
önemli haklar tanımıştır. Halen yürürlükte olan bu kanuna medya patronları tepki göstermiş,
Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah
gazetelerinin sahipleri üç gün gazete çıkarmamışlardır. Bu gazetelerde çalışan gazeteciler ise
Gazeteciler Sendikası’nın desteğiyle bu üç gün boyunca Basın adlı bir gazete yayınlamışlardır.
Yasanın değiştirildiği 10 Ocak tarihi Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır.
İlk askeri darbe sonrasında basın özgürlüğü ve gazetecilerin haklarının korunması açısından
olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da her 10 yılda bir gerçekleşen darbeler basın özgürlüğünü her defasında geriletmiş, muhalif gazetelerin kapanmasına, gazetecilerin hapse girmelerine ya da ülkeyi terk etmelerine neden olmuştur. Bununla birlikte ana akım sayılabilecek basın,
darbelerin duyurulması ve meşruiyetinin halka inandırılması konusunda araçsal bir görev üstlenmiştir. Ali Dağlar (2010: 51) Talat Aydemir’in darbe girişiminde basının kendisini kahraman
gibi göstermesinin önemli bir etkisi olduğunu, dolayısıyla idamında manevi sorumluluğu bulunduğunu ifade ederken daima muktedirin yanında yer alan gazete sahiplerinin özellikle darbeyi hazırlayan dönemlerde, örneğin 1977-1980 yılları arasında, önemli bir işlev gördüğünün
altını çizmiştir (Dağlar; 2010: 52-56).
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70’lerde basının üretim ve sahiplik yapısında da değişimler başlamıştır. Baskı teknikleri gelişmiş, farklı sektörlerden sermayedarlar gazete sahibi olmaya başlamış, basın sektörüne hakim
olan gazeteci ailelerden başka sektörlere yatırım yapma girişimleri olmuş, gazetelerin promosyon verme geleneği yerleşmeye başlamıştır. Örneğin Erol Simavi medya dışı yatırımları
arttırmış, bu girişimler gazete yayıncılığı işini İstanbul’a taşıyarak büyüyen ve Hürriyet’le çetin
bir rekabete girişen Sabah gazetesinde polemik aracı olarak kullanılmıştır. (Barutçu, 2004:
247). Hürriyet’ten ayrılıp 1968 yılında Günaydın gazetesini kuran Haldun Simavi ise gazetesini
Başbakan Turgut Özal’ın teşvikiyle basın sektörüne hızlı bir giriş yapan Asil Nadir’e satmış,
Hürriyet ise 1994’te, beş yıl önce Karacan Ailesi’nden Milliyet gazetesini alan Aydın Doğan
tarafından satın alınmıştır.
1980 Darbesi’yle öncekilerden çok daha ağır bir sansür baskısı altına giren basın, beraberinde
ekonomideki liberalleşme politikalarıyla hem yapısal hem içerik bakımından değişime uğramıştır. 80’lerin sonu itibariyle basın tamamen başka alanlarda yatırımları olan işadamlarının
hâkimiyetine girmiş, 90’larda televizyon yayıncılığında TRT tekelinin korsan yollarla da olsa
kalkmasıyla, bu sermayedarlar medyanın hemen her alanına yayılmışlardır.
Pazarda artan yoğunlaşma ve rekabet, medya patronlarının sendikasızlaştırma politikalarıyla
birleşince gazetecileri iktidar ve medya patronları karşısında çok zayıf bir konuma sürüklemiştir. En kötüsü de gazetecilerin bu güvencesiz çalışma sürecine yüksek ücretler ve rekabet
nedeniyle gönüllü olarak kabul etmiş olmalarıdır. Örneğin gazeteci Akgün Tekin, Günaydın gazetesinde sendikalaşma tehlikesini toplu işten çıkarmalar ve taşeron sisteminin getirilmesiyle
aşmış olduklarını, “bu şekilde sendika olayını ortadan kaldırdıklarını” ifade etmektedir (Tekin,
2006: 167). Askeri vesayetin çok güçlü olduğu bu dönemde gazeteciler –özellikle muhalif basında çalışanlar– çok ciddi baskılarla karşılaşmışlardır. 1980-1990 yılları arasında basına karşı
davaların sayısı iki binin üstüne çıkmış, üç bin gazeteci, yazar ve yayıncı yargılanmıştır (Topuz,
2003: 85-87). Ayrıca 1991 yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Terörle Mücadele
Kanunu’nun 6, 7 ve 8. maddeleri basın ve ifade özgürlüğünün önündeki en önemli engellerden biri olmayı halen sürdürmektedir.
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1990’ları ikinci yarısından 2001 ekonomik krizine kadar medyada faaliyet gösteren holdingler
ellerini güçlendirmek için birbirleriyle kıyasıya rekabete girişmişler, basın inanılmaz promosyon savaşlarına sahne olmuştur. Gruplar arası rekabet yalnızca promosyon savaşlarıyla sınırlı
kalmamış, siyasi alana da sirayet etmiştir; öyle ki medya sahipleri bu dönemde bakanlar kurulunun belirlenmesinde söz sahibi olduklarını iddia edecek denli güçlenmişlerdir (Mutlu, 2012).
Medya grupları aynı zamanda vesayeti elinde bulunduran ordu ile de yakın ilişki içindedirler,
hatta Hasan Cemal’in (2012) deyimiyle ordu ve siyasi partiler arasında bir denge siyaseti
yürütmüşlerdir.
Bu dönemin medya açısından en önemli ve en kirli sonuçları 28 Şubat 1997 tarihli ‘postmodern’ olarak adlandırılan askeri darbe sürecinde yaşanmıştır. Askeri kurumlar tarafından yönlendirilen ana akım medya, kurgu haberler ve içerikler üreterek ülkede İslamcılığın yükseldiği
algısını yaratmaya çalışmıştır. Aynı dönemde ana akım medyada çalışan iki tanınmış gazeteci
Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birand, PKK’ye para karşılığı destek verdikleri şeklindeki Genelkurmay tarafından sızdırılan kurmaca haberlerin hedefi olmuşlardır. Basın tarihine “Andıç”
olarak geçen bu dezenformasyon sürecinin sonunda Çandar ve Birand işlerini kaybederlerken,
insan hakları savunucusu Akın Birdal’a suikast girişiminde bulunulmuştur (Elmas ve Kurban,
2011: 24).
1980’lerde başlayan ve Şahin Alpay’ın (2010: 378) “fasit üçgen” olarak adlandırdığı medya
sahipleri, politikacılar ve işadamları arası ilişkiler 2001 ekonomik krizinin de zeminini hazırlamıştır. Türkiye siyasetini ciddi biçimde etkileyen bu krizde 25 banka batmıştır. Ahmet Ertürk’ün
(2012) ifadesine göre bu bankaların on tanesi aynı zamanda medya sahibi (televizyonu, gazetesi veya ikisi birden) olan bankalardır. 2001 krizinin ardından bazı medya grupları piyasadan
çekilmek zorunda kalmışlar, bazı medya grupları ise sahiplerinin karıştığı yolsuzluklar nedeniyle devlet tarafından el konarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişlerdir.
Devredilen bu medya kuruluşları birkaç yıl sonra TMSF’nin açtığı ihalelerle satılmış, böylece
2002 sonrası iktidara gelen AKP’nin medyayı yeniden şekillendirmesi için kullanılmışlardır.
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2002 Sonrası Medya Sahipliğinde Dönüşüm
AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde başlangıçta medya desteğini de arkasına almıştır. Bu
olumlu hava 2004 yılındaki ikinci seçim zaferinin ardından bozulmaya başlamış, ülkenin en
büyük medya grubu olan Doğan Grubu’ndan hükümete yönelik muhalefetin dozu artmıştır. AK
Parti’nin buna cevabı ikili bir strateji izleme yoluyla olmuştur. Bir taraftan ağır vergi cezaları
uygulayarak Doğan Grubu’nu küçülmeye zorlamış, diğer taraftan ana akım medyayı yeniden
şekillendirmeye başlamıştır (Kurban ve Sözeri, 2012: 54).
Hükümetin Doğan Grubu’nu hedef alması ve 2011 yılında yürürlüğe giren 6112 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 19. maddesi birinci fıkrasının
(d) bendi ile getirdiği medya kuruluşlarının pazar paylarının %30 ile sınırlanması kuralının
ardından, Grubun 2005 yılında TMSF’den satın aldığı Star TV, Doğuş Grubu’na satılmıştır. Bunun
ardından Doğan Grubu aynı yıl Milliyet ve Vatan gazetelerini de Demirören ve Karacan Grubu’nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık AŞ’ye satmış, bu şirket Şubat 2012’de
tamamen Demirören Grubu’nun kontrolüne geçmiştir.
Ülkenin ikinci büyük medya grubu, 2001 Krizi sonrasında sahibi Dinç Bilgin’in bankası ve medya şirketlerine TMSF tarafından el konulmasının ardından, 2007’de AK Parti’ye yakın Çalık Grubu tarafından devlet bankalarından sağlanan kredilerle 1,1 milyar dolara satın alınmıştır. Bu
satışın 750 milyon dolarlık kısmının kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank’tan sağlanan
kredilerle gerçekleştiği açıklanmıştır. Bu kredilerin hangi şartlarda geri ödeneceği ve ne kadarının ödendiği konusunda CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in 2008’te Meclis’e verdiği soru
önergesi istenen bilgilerin “ticari sır” olduğu gerekçesiyle yanıtlanmamıştır (TBMM, 2008).
Grup geçtiğimiz yıl yeniden hükümete yakın bir inşaat şirketine, Zirve Holding’e satılmış; bu
sefer ne kadara satıldığı dahi açıklanmamıştır. İnternette yayılan “tape”lerde satışın pek çok
yatırımcının para vererek oluşturduğu bir havuz sayesinde gerçekleştiği iddia edilmiştir. Grubun
yönetim kurulunda bir Zirve Holding’in, sahibinin Ömer Faruk Kalyoncu’nun adı geçmektedir.
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Uzan Grubu’nun el konulan medya şirketlerinden Star gazetesi ve bir televizyon kanalı ise
2006 yılında Ali Özmen Safa adlı bir iş adamına satılmış ve televizyon kanalı daha sonra 24 TV
adını almıştır. Bir yıl sonra bu medya grubuna eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan
Doğan ve işadamı Ethem Sancak ortak olmuştur. Doğan’ın hayatını kaybetmesinin ardından
Grup tamamen Ethem Sancak’ın kontrolüne geçmiş, ardından 2009 yılında Rixos otellerinin
sahibi Fettah Tamince kanala ortak olmuştur. Aynı yıl Ethem Sancak hisselerini eski AK Parti Milletvekili Tevhid Karakaya’ya devrederek medyadan çekilmiştir. Gruba son olarak Mayıs
2013’te Azeri petrol şirketi Soccar %50 oranda ortak olmuştur. Tamince ve Soccar’ın hisselerini
satmasıyla grubu geçtiğimiz yıl Ethem Sancak’ın yeğeni olan Murat Sancak satın almıştır.
Anaakımı oluşturan büyük gruplardan biri daha geçtiğimiz yıl pazardan çekilmek zorunda
kalmıştır. İşadamı Mehmet Emin Karamehmet’e ait Çukurova Medya Grubu’nun şirketlerine
devlete olan 455 milyon dolarlık borcu nedeniyle TMSF tarafından el konmuştur. El konulan
medya kuruluşlarının en büyüğü Show TV’nin holding tarafından bir başka büyük medya grubuna sahip Ciner Holding’e 402 milyon dolara satıldığı, ancak bu satıştan TMSF’ye 97 milyon
hatta bazı kaynaklara göre 87 milyon dolar kaldığı iddia edilmiştir (Taraf, 2014). Geçtiğimiz
Ocak ayında İstanbul 4. İdare Mahkemesi ticari alacakların amme alacaklarının önüne geçtiği
gerekçesiyle bu satışı iptal etmiştir (Radikal, 2015).
Çukurova Grubu’na ait Akşam gazetesi ve Sky360 adlı televizyon kuruluşu ise kendisini “Recep

Tayyip Erdoğan aşığı bir insan” olarak tarif eden Ethem Sancak tarafından satın alınmıştır (Diken, 2014).
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Medya Sahipliğinin Getirileri
“Türkiye’de medyanın, medya sahipleri tarafından başka alanlardaki yatırımları için bir silah
olarak kullanıldığı” görüşü (Sönmez, 2003; Bek, 2004; Adaklı, 2006) büyük ölçüde kabul görür
durumdadır. 2011 yılında yayınlanan, Türkiye’de medya sektörünün analizinin yapıldığı rapor
(Sözeri ve Güney, 2011) pek çok medya şirketinin ekonomik olarak rasyonel olmayan şartlarda
faaliyet gösterdiği, bazılarının zarara katlanılarak yayınlandığını göstermiştir. Asıl olarak 28 Şubat darbe sürecini araştırmak üzere 2012 yılında kurulan TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma
Komisyonu’na davet edilen medya patronlarının bir kısmı bu sektöre siyasilerin ricası/baskısı
nedeniyle girmek durumunda kaldıklarını ve zararlarını azaltmak için çoğunlukla televizyon
satın almak yoluyla büyümek durumunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin Çukurova
Grubu’nun sahibi Mehmet Emin Karamehmet (2012) 1997’de Akşam gazetesini satın alışını şu
şekilde özetlemiştir: “...Özer Çiller Bey’in ricasıyla ortak olduk. Sonra da maaşlar falan ödenme-

yince devir aldık. Gazetede kimse yoktu işte matbaalar alındı ondan sonra televizyon alınması
gerekiyordu. Gazetenin şey olması için.” Ciner Grubu’nun sahibi Turgay Ciner (2012) ise medyaya girişini “…Medyaya zorlanarak, daha doğrusu para kaptırarak girmek mecburiyetinde kal-

dım. Yani sizin bahsettiğiniz gibi çok isteyerek, arzu içinde girmiş birisi değilim” şeklinde ifade
etmiştir.
Bununla birlikte kendileri için kârlı bir yatırım gibi gözükmese de medyanın söz konusu sermayedarların iktidarla ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını almış oldukları kamu ihalelerine
bakarak görebilmek mümkündür. Türkiye’de radyo ve televizyon sahiplerinin sermaye oranlarını sınırlayan, çapraz mülkiyeti kısıtlayan, kamu ihalelerine girişlerini, finansal kurum sahibi olmalarını engelleyen ilk düzenleme (3984 sayılı yasa 29. madde) patronların baskısıyla (Görmüş,
2013) 2001 yılında 4756 sayılı kanunla değiştirilmiş ve 2011 yılında yapılan son düzenlemede
de bu kısıtlamalara yer verilmemiştir.
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1990’larda ordu ve koalisyon hükümetleri arasında güç devşiren eski medya patronlarının yeni
hükümetle aynı türden ilişkiler kuramaması, askeri vesayetin gerilemesi onları küçülmeye ya
da hükümetle iyi ilişkiler kurmaya yönlendirmiştir3 . Örneğin Doğan Grubu elindeki gazeteleri
ve diğer şirketlerini satarak küçülürken ikinci yolu seçen Doğuş Grubu 2013 yılında Türkiye’nin
en büyük turizm limanlarından birisi olan Karaköy’deki Galataport ihalesini kazanmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda pazara yeni girişlerin artması ise bu pazarda faaliyet gösterme isteğinden
çok, geçmiş yıllarda olduğu gibi siyasilerin ricası ve/veya baskısıyla, hükümeti destekleyen bir
medya oluşturulması amacıyla gerçekleştiği izlenimi yaratmıştır. Geçtiğimiz yıl internete yayılan “tape”lerde pek çok yatırımcının iştirakiyle Sabah-ATV Grubu’nun 630 milyon dolara satıldığı iddia edilmiştir. Satış için iddia edilen rakam alınan bedelin çok altında olup, eğer doğruysa
söz konusu medya şirketinin çok kârlı olmadığını hatta zarar ettiğini göstermektedir. Ancak
medya grubunu alan Zirve Holding’e bağlı Kalyon İnşaat başta üçüncü havalimanı olmak üzere, Çanakkale-Ezine-Ayvacık Yolu gibi büyük ihalelerinin yanı sıra ülkenin büyük kısmının altyapı, otoyol ihalelerini almış durumdadır. Diğer medya patronları gibi enerji alanında da yatırım
yapan holdingin üç adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır.
Çukurova Grubu’na ait Akşam gazetesi ve Sky360 televizyonunu satın alan ve bir “tape”de batık
durumdaki medya şirketlerini almış olmaktan dolayı yakındığı iddia edilen Ethem Sancak ise
tek başına girdiği TSK’ya zırhlı araç üreten BMC ihalesini kazanmıştır. Ethem Sancak’ın yeğeni
Murat Sancak ise MT Bilgi Teknolojileri adlı şirketiyle yazarkasa-pos cihazı sektörüne tekel konumunda girmiş, şu anda pazarın büyük bölümünü elinde bulundurmaktadır. Sancak 2014’te
sürekli ortaklık yapısı değişen Star gazetesi ve 24 TV’den oluşan Star Medya Grubu’nu satın
almıştır.
Yeni girenlerin yanı sıra uzun süredir hükümete destek veren medya gruplarındaki büyüme
de dikkat çekicidir. Örneğin Albayrak Grubu AKP iktidarı döneminde İstanbul ve Ankara’da neredeyse tüm sayaç okuma işlerini üstlenmiştir. Son yıllarda inşaat sektöründeki yatımlarının
yanı sıra Tümosan Traktör ve Motor Fabrikası ile Savunma Bakanlığından Altay Tankı’nın üretim
ihalesini ve Hava Kuvvetleri’nde ilk yerli uçak çeker Rahvan için motor üretimi ihalesini almıştır.
Grup ayrıca İspanyol Talgo şirketi ile hızlı tren üretimi ihalesinin de sahibidir. Grubun dış yatırımları hükümetin dış politikasıyla da paralel gitmektedir.

_______________________________
3

EK 1’de medya patronlarının medya içi ve medya dışı yatırımlarına ilişkin ayrıntılı bir tablo sunulmuştur.
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Trabzon Limanı’ndan sonra Somali Mogadishu Limanı’nın işletmeciliğini de alan grup Pakistan’daki pek çok şehrin altyapı ve temizlik işlerini de üstlenmiş durumdadır. 4 Hükümete yakın
bir başka medya grubunun sahibi İhlas Holding son iki yıldır Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşümü projesini, Bağcılar Belediyesi’nin kablosuz geniş alan ağı ve güvenli internet bağlantısı
ihalesini almıştır. 5 Kanal 7 ve Ülke TV gibi medya kuruluşlarının sahibi olan Beyaz Holding’e ait
şirketler belediyelerin neredeyse tüm eğitim, kültür merkezi işletimi ve organizasyon işlerini
yürütmektedirler. Önümüzdeki yılın projeleri arasında, kapatılan dershanelerin ardından lise
takviye ve üniversiteye hazırlık kursları projeleri bulunmaktadır. 6
Doğan Grubu’nun önemli iki gazetesini alarak medya sektörüne giren ve hükümeti kızdıran
muhalif sesleri gazetelerinden uzaklaştıran Demirören Grubu enerji ve inşaat alanında büyürken bu yıl projeleri arasına İstanbul’un üçüncü büyük limanı olan ve Zeytinburnu’nda yer alan
Zeyport’u eklemiş gözükmektedir. 7
Medya patronlarının başka alanlardaki yatırımları nedeniyle hükümete yakın olma, eleştirel
yayıncılıktan hatta habercilikten vazgeçer tutumları medyadaki otosansürün en önemli nedenlerinden biridir. Medya patronları kamu ihaleleri ile ödüllendirildikleri sürece bu durumun
değişmesi mümkün görünmemektedir. Eski düzenlemelerde olduğu gibi medya patronlarının
kamu ihalelerine girişlerinin engellenmesi bir nebze çözüm gibi görülse de başka tür patronaj ilişkilerine yol açma riski de taşımaktadır. Örneğin Yunanistan’da bu türden bir düzenleme
Avrupa Komisyonu’nun serbest rekabetin engellendiği gerekçesiyle tepkisini çekmiş ve geri
adım atılmak zorunda kalınmıştır (Leandros, 2010: 898). Bu nedenle bu süreçte asıl yapılması
gereken, medya sahipliğinde ve kamu ihalelerinin verilmesi sürecinde şeffaf ve adil bir düzenlemenin yapılması ve uygulanmasıdır.
Bununla birlikte medya sektöründe var olmanın tek nedeni ekonomik değildir, küçük ve muhalif yayınlar için siyaset de önemli bir saik olabilmektedir. Örneğin 2006 yılında yeniden başladığı yayın hayatında çok ses getirici haberlere imza atan fakat baskılar sonucu 25. sayıda yayın
hayatına son veren Nokta dergisinin sahibi Ayhan Durgun, her ne kadar editoryal bağımsızlığa
son derece saygılı bir duruş sergilemiş olsa da pazara giriş nedenini siyaseten güçlü bir konuma gelmek olarak açıklamıştır: “
________________________________
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4

Bilgiler için bk. http://www.albayrak.com.tr/

5

Bilgiler için bk. http://www.ihlas.com.tr/sayfa/1397654883525873/ihlas-insaat-holding

6

Bilgiler için bk. http://www.beyazholding.com.tr/faaliyet.html

7

Ayrıntılı bilgi için bk. http://www.demiroren.com.tr/tr/sektorler/liman-isletmeciligi.html
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O dönem siyasete girmek gibi bir düşüncem vardı. Aşiret reisi değilim, yaptığınız işlerle kendinizi çok fazla gösteremiyorsunuz, medya patronluğu da siyaseten güçlü konuma gelmek için
bir yöntemdi.” (Sözeri, 2007: 120).
Hükümet son yıllarda kendisini destekleyen sermayedarları ödüllendirirken muhalif medya
kuruluşlarını da cezalandırma yoluna gitmiştir. 2013 yılında alınan dershanelerin kapatılması
kararının ardından başlayan hükümet ile Fethullah Gülen Cemaati ya da kendi tercih ettikleri
isim olan Hizmet Hareketi arasındaki gerilim bu cemaate yakın sermayedarları ve medya kuruluşlarını da etkilemiştir. Bugün gazetesi, Bugün TV ve KanalTürk’ün sahibi İpek Grubu’na ait
altın madenleri hemen durdurulmuştur (Habertürk, 2013) Zaman azetesi ve Samanyolu TV’ye
baskın yapılarak genel yayın yönetmenleri gözaltına alınmış, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı dört gün sonra serbest bırakılmıştır. Samanyolu Medya Grubu’nun
başkanı Hidayet Karaca ise halen tutukludur. Cemaat yapılanması içinde olduğundan ve şirketler arasında doğrudan organik bağ bulunmadığından yaşanan ekonomik baskının sonuçlarına
ilişkin tahmin yürütmek zordur. Ancak gerek gözaltına alınma sürecinde gerekse cemaatin diğer şirketlere örneğin Bank Asya’ya uygulanan ekonomik baskılar sürecinde üyelerin finansal
olarak dayanışma içinde hareket ettikleri gözlenmiştir.
Yolsuzluk iddialarını en çok haberleştiren gazetelerden biri olan Taraf gazetesine yine geçtiğimiz yıl satılmadığı için hurdaya verilen gazeteler üzerinden 5,5 milyon liralık vergi cezası uygulanmıştır. Bu ceza Türkiye’de bir gazeteye ilk kez verilmiş, başka gazetelerin de aynı usulü
uyguladıkları halde cezalandırılmadıkları iddia edilmiştir. Avrupa Komisyonu’nun Genişleme
ve Komşuluk Politikasından Sorumlu üyesi Stefan Füle bu tür vergi cezalarının basın özgürlüğüne zarar verdiğini söyleyerek hükümeti eleştirmiştir (Today’s Zaman, 2014).
Sermaye açısından daha küçük ama muhalif medya kuruluşları da sık sık hükümetin hedefinde
bulunmaktadır. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, diğer şirketleri vasıtasıyla vergi kaçırdığı iddiasıyla geçtiğimiz yıl hükümete yakın medya kuruluşları tarafından hedef gösterilmiştir.
CHP Milletvekili ve Özbolat Şirketler Grubu’nun sahibi Durdu Özbolat’a ait Yurt gazetesinin
maddi sıkıntılar yaşadığı, zaman zaman çalışanlarına maaş ödeyemediği basına yansımaktadır. Bu medya kuruluşları aynı zamanda Cumhurbaşkanı, ailesi ve hükümet üyelerinin açtığı
davalar, RTÜK tarafından uygulanan cezalar yoluyla da baskı altına alınmaya çalışılmaktadır
(Önderoğlu, 2015a). RTÜK üyelerinin siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenmesi
alınan kararların da siyasi olduğu, kurumun bağımsız bir şekilde görevini yerine getirmediği
eleştirilerini de beraberinde getirmektedir.
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Medya Pazarının Yapısı ve Gelir Dağılımı
Türkiye İstatistik Kurumu 2013 verilerine göre Türkiye’de 180 ulusal, 107 bölgesel ve 2813
yerel gazete yayınlanmaktadır. Tirajlara bakıldığında ise yine 2013 yılı toplam 2 milyon 296
binlik
tirajınzararda
%83,2’sini
ulusal
gazeteler
Gazete
dağıtım pazarı
şir- 2011:
gazetenin
olduğu
halde
yayınaoluşturmaktadır.
devam ettiği tespit
edilmiştir
(Sözeriikivebüyük
Güney,
ket
77).tarafından paylaşıldığından ve tiraj verileri denetlenmediğinden tirajlara ait veriler bu
raporda kullanılmamıştır. 2011 yılında sektörün analiz edildiği raporda gazete yayıncılığı pazarında reklam gelirleri dağılımında büyük bir yoğunlaşma olduğu, pazardaki pek çok gazetenin

Gazetelerin 2013 ve 2014 yılları arasında aldıkları ilanın sütun/santim cinsinden dağılımına

zararda olduğu halde yayına devam ettiği tespit edilmiştir (Sözeri ve Güney, 2011: 77).
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olan 2013 yılında ilk 10’da yer alan Zaman gazetesinin 2014 yılında bu listede yer almıyor
En çok ilan alan ilk 10 gazetenin 2013 ve 2014 sıralamasına bakıldığında ise en dikkat çekici

olmasıdır. Listede hükümete muhalif gazete olarak 2014 yılında Zaman gazetesinin yerini

olan 2013 yılında ilk 10’da yer alan Zaman gazetesinin 2014 yılında bu listede yer almıyor ol-

Sözcü gazetesi almıştır.

masıdır. Listede hükümete muhalif gazete olarak 2014 yılında Zaman gazetesinin yerini Sözcü
gazetesi almıştır.

Tablo1: En çok ilan alan gazeteler

En Çok İlan Alan Gazeteler (Santim)
2014

____________________________

2013

Kaynak:

8

Reklam birim fiyatları bilinmediğinden ve ticari sır gerekçesiyle açıklanmadığından gazetede kapladıkları alan üzerinden tahmin
yürütülmüştür.
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921

yerel radyo kuruluşu bunmaktadır. 139 kablo, 293 uydu lisansıyla yayın yapan televizyon
• 18 kuruluşu vardır. Gazetelerdeki okuyucu kaybının aksine Türkiye’de televizyon halen en
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verilerine göre Türkiye’de karasal yayın lisansına
sahip 23 ulusal, 17 bölgesel ve 205 yerel televizyon, 38 ulusal, 100 bölgesel, 921 yerel radyo
kuruluşu bunmaktadır. 139 kablo, 293 uydu lisansıyla yayın yapan televizyon kuruluşu vardır. Gazetelerdeki okuyucu kaybının aksine Türkiye’de televizyon halen en popüler medyadır.
Araştırmalar televizyon izleme sürelerinin de son üç yılda artış gösterdiğini (2011’de 4,42
saat, 2012’de 4,57 saat, 2013’te 4,81 saat) tespit etmiştir (Marketing Türkiye, 2014).
Bu kadar popüler olması nedeniyle televizyon yayıncılığı toplam reklam gelirlerinden de en
yüksek payı (2014 yılı için %51,4010 ) almaktadır. Yukarıda bir medya patronunun ifade ettiği gibi televizyon yayıncılığı sermayedarlarca diğer medya yatırımlarını özellikle de gazeteleri
dengelemek üzere zorunlu bir yatırım alanı olarak da görülmektedir. Bununla birlikte televizyon yayıncılığı pazarında da yoğunlaşmanın yüksek olduğu hem 2011 yılında hazırlanan raporda hem de 2013 yılında RTÜK’ün hazırladığı sektör raporunda görülmektedir.

____________________________
10
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gibi televizyon yayıncılığı sermayedarlarca diğer medya yatırımlarını özellikle de gazeteleri
dengelemek üzere zorunlu bir yatırım alanı olarak da görülmektedir. Bununla birlikte
televizyon yayıncılığı pazarında da yoğunlaşmanın yüksek olduğu hem 2011 yılında

Türkiye’dehem
Medya-İktidar
İlişkileri Sorunlar ve Öneriler
de 2013 yılında RTÜK’ün hazırladığı sektör

hazırlanan raporda

raporunda

görülmektedir.
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tadır. Düzenleyici kuruluşlar tarafından pazarda rekabetin arttırılması, çok sesliliğin sağlanması
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Reklamcılar Derneği Medya Yatırımları için bk. http://rd.org.tr/medya-yatirimlari.html
gerekirken
satışlar yoluyla yoğunlaşma artmıştır. Ayrıca Sabah-ATV Grubu’nun satışındaki belir-

sizlik ve kamu bankalarına olan borcun akıbetinin öğrenilememesi düşünüldüğünde kamunun
zarara uğratılmış olma ihtimali olduğu da akla gelebilir.
Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında tekelleşmeyi önlemek için 2011’de yürürlüğe giren
6112 sayılı kanunun 19. maddesi ile bir yöntem değişikliğine gidilmiş, denetimin ticari gelirler
(reklam ve sponsorluk) üzerinden yapılacağı ifade edilmiştir: 19. maddenin 1. fıkrasının d bendine göre: “Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan veya dolaylı olarak en fazla dört karasal yayın

lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ortak olabilir. Ancak, birden çok medya hizmet
sağlayıcıya ortaklıkta bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olduğu
medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yıllık toplam ticarî iletişim geliri, sektörün toplam ticarî
iletişim gelirinin yüzde otuzunu geçemez.

• 20

grubu paylaşmaktadır. Düzenleyici kuruluşlar tarafından pazarda rekabetin arttırılması, çok
sesliliğin sağlanması gerekirken satışlar yoluyla yoğunlaşma artmıştır. Ayrıca Sabah-ATV

Türkiye’de Medya-İktidar İlişkileri Sorunlar ve Öneriler

Grubu’nun satışındaki belirsizlik ve kamu bankalarına olan borcun akıbetinin öğrenilememesi
düşünüldüğünde kamunun zarara uğratılmış olma ihtimali olduğu da akla gelebilir.

Toplam ticarî iletişim geliri bu oranı aşan gerçek veya tüzel kişiler, Üst Kurul tarafından verilen
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Üst Kurul kararının gereğini yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişi hakkında, kararın
2014 yılına ilişkin verileri sunmamıştır. Bunun yerine 2011, 2012 ve 2013 yılına ait verileri
gereğini yerine getirmediği her ay için Üst Kurulca dörtyüzbin Türk Lirası idarî para cezası
vermekle yetinmiş, ticari gelirlerin paylaşımında birden fazla medya hizmet sağlayıcı kuruluşa
uygulanır. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üst Kurul tarafından belirlenir.”
doğrudan veya dolaylı ortak olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin toplam yıllık brüt
11
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alan kanallar arasında yer alan TV 2’nin hangi kanal olduğu anlaşılamamıştır.

nın tespit edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte paylaşıma ilişkin verilerin “ticari sır” olduğu
gerekçesiyle bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirildiği ifade edilmiştir (RTÜK İzin
ve Tahsisler Daire Başkanlığı, 6 Nisan 2014).
____________________________
11

Doğan Grubu ’na ait TV 2, 2012 yılında yayın hayatına başlamıştır, bu tabloda önceki yıllarda en çok reklam alan kanallar arasında
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Politik-Ekonomik Baskılar Altında Ezilen
Gazetecilik ve Basın Özgürlüğü
Türkiye’de gazeteciler hem yukarıda tasviri yapılan medya piyasası içinde medya patronlarına karşı hem de yasal düzenlemeler, açılan davalar yoluyla baskısını arttıran hükümete karşı mücadele etmektedirler. Bağımsız İletişim Ağı tarafından düzenli olarak yayınlanan Medya
Gözlem Raporlarına göre son üç yılda hapisteki gazetecilerin sayısından bir azalma yaşansa da
(2012’de 68, 2013’te 59, 2014’te 22) 2015 yılında 22 gazeteci ve 10 gazete dağıtımcısı hapiste girmiştir. Gazetecilerin 14’ü ve dağıtımcıların tamamı Kürt medyasında çalışmaktadır. Ekim
2014’te Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin dağıtımcısı Kadri Bağdu kimliği tespit
edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür
Yalnızca 2014’te eski Başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret veya kişilik haklarına
saldırı suçlamasıyla 20’si gazeteciye, 2’si karikatüriste karşı toplam 18 ceza veya tazminat davası
görülmüştür. Ayrıca hükümetin ve eski Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında 339 gazeteci, yazar ve medya çalışanının işine son verilmesi ya da istifaya zorlanmasında rolü olduğu;
2013 yılında, 106 gazeteci, yazar ve medya çalışanının işine son verildiği, 37’sinin de istifaya
zorlandığı tespit edilmiştir (Önderoğlu, 2015b).
2014’ün son ayında attığı bir tweet yüzünden gazeteci Sedef Kabaş’ın evi polis tarafından basılmış, Kabaş gözaltına alınmış, “terörle mücadelede görev almış görevlilerin hüviyetlerini açıklamak ve bu yolla kişileri hedef göstermek” suçundan hakkında dava açılmıştır, Kabaş ayrıca
baskın sırasında kapıda polisleri beklettiği için de yargılanmaktadır.
Kısa bir süre sonra Hollandalı gazeteci Fréderike Geerdink’e terör örgütü propagandası yaptığı
gerekçesiyle dava açılmıştır. Geerdink geçtiğimiz günlerde beraat etmiştir.
2015’in Ocak ayında Fransa’da gerçekleşen Charlie Hebdo katliamı sonrası gazeteye destek veren ve karikatürlerin bir kısmını yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin dağıtım aracı gece yarısı
polis tarafından durdurulmuş, Hz. Muhammed olduğu iddia edilen karikatürünü köşelerinde
yayımladıkları gerekçesiyle Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında dava açılmıştır. Mart
ayı başında ise gazeteci Mehmet Baransu yaptığı haber nedeniyle “devlete ait gizli belgeleri
yayınladığı” gerekçesiyle tutuklanmıştır.
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Hükümet bu yıl ayrıca sansür olarak kabul edilebilecek yayın yasakları da uygulamıştır. İlk yasak
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ve Adana’da MİT’e ait araçların durdurulması ve aranması olayıyla ilgili
alınmış, bir diğeri ise geçtiğimiz günlerde rehin alınan ve ardından öldürülen Savcı Mehmet
Selim Kiraz’ın görüntülerinin yayınlanması ile ilgili uygulanmıştır. Hükümet ayrıca görüntüleri
yayınlayan medya kuruluşlarının muhabirlerinin Kiraz’ın cenazesini izlemelerine izin vermemiş,
Başbakan Ahmet Davutoğlu bu kararı bizzat kendisinin verdiğini ifade etmiştir (Arslan, 2015).
Görüntüler nedeniyle gazetelere soruşturma açılmış, Facebook, Twitter ve Youtube’a erişim kanuna aykırı olarak engellenmiş, görüntülerin kaldırılmasının ardından engelleme kalkmıştır.
Gazetecilerin meslek etiği alanında tartışmaları ve özdenetim mekanizmaları yoluyla çözmeleri gereken pek çok konunun yasaklar yoluyla düzenlenmeye çalışılması basın üzerinde hissedilen baskıyı arttırır niteliktedir. Bununla birlikte siyasi kutuplaşma da basında meslek içi dayanışmayı ve özdenetim mekanizmalarının etkinleştirilmesini engellemektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014 Temmuz verilerine göre medya sektöründe
95.442 kişi çalışmaktadır. Bunların yaklaşık 30 bininin matbaa dışı alanlarda çalıştığı tahmin
edilmektedir. Matbaa dışında çalışanların yani gazetecilerin örgütlendiği üç sendika mevcuttur. Bunlar arasında Medya-İş 1.273 üye ile %1.34, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 1.033 üye
ile %1.09, Pak Medya-İş 47 üye ile %0.05 örgütlüdür (TGS, 2014). Son dönemde sendikalaşma
oranında umut verici bir yükselme gözlense de bu oranlar Türkiye’de gazetecilerin halen sendikasız ve güvencesiz koşullarda çalıştığını göstermektedir.
Güvencesiz ya da 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamı dışında çalışan gazeteciler ayrıca devlete
bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından dağıtılan sarı basın kartı alamamaktadır. Sarı basın kartının bulunmamasının
gazeteciler için devlet kurumlarınca düzenlenen toplantılara akredite olamama, haber izleme
sürecinde engellenme, saldırıya uğrama, gözaltına alınma; kısaca gazeteci sayılmama gibi sonuçları bulunmaktadır.
Basın Kartı Komisyonu’nda her ne kadar Türkiye Gazeteciler Sendikası ve gazeteci örgütlerinin temsilcileri bulunsa da komisyonun toplanması ve kararların uygulanması yine BYEGM’nin
yani devletin kontrolündedir. Örneğin Aralık 2015 tarihinde komisyon 208 gazetecinin ilk kez
sarı basın, 94 gazetecinin de sürekli basın kartı almasını uygun görmüştür. Ancak BYEGM ilk
kez sarı basın kartı alacaklarla ilgili kararları onaylamış, sürekli basın kartı ile ilgili kararların
Genel Müdür Cemalettin Haşimi tarafından onaylanmasının uygun görülmediği belirtilmiştir
(Medyatava, 2015).
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Sonuç ve Öneriler
Türkiye, basın özgürlüğünde son yıllarda geriye giden bir görünüm sergilemektedir. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Basın Özgürlüğü Sıralaması’nda 180 ülke içerisinde Türkiye 149.
sırada yer almaktadır ve temel özgürlükler bakımından “yarı özgür” ülke statüsündedir (Önderoğlu, 2015b). Daha özgür ve bağımsız bir medya ortamına kavuşulması; basın özgürlüğünün
önündeki yasal, siyasi ve ekonomik engellerin azaltılması için acil olarak yapılması gerekenler
şunlardır:

- Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu’nun gazetecilerin yaptıkları iş nedeniyle cezaevinde bulunmalarına yasal dayanak oluşturan Türk Ceza Kanunu’nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ başlıklı 220. maddesi ‘silahlı örgüt’ başlıklı
314. maddesi değiştirilmelidir. Yine TCK’nın 301. Maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de ‘Taner Akçam Türkiye’ye karşı’ kararında vurguladığı gibi kaldırılmalıdır. Gazetecilere karşı açılan çok sayıda davanın gerekçesini TCK’da hakaret (madde
125); özel hayatın gizliliğini ihlal (madde 134); suç işlemeye tahrik (madde 214); suçu
ve suçluyu övme (madde 215); halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde
216); müstehcenlik (madde 226); gizliliğin ihlali (madde 285); adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (madde 288); cumhurbaşkanına hakaret (madde 299); halkı askerlikten
soğutmak (madde 318) suçlarını düzenleyen maddeler oluşturmaktadır. Bu hükümlerin
basın özgürlüğünü sınırlayacak nitelikte uygulanmasına son verilmelidir.
- AİHM’nin 8 Temmuz 2014’te ‘Şık Türkiye’ye karşı’ ve ‘Şener Türkiye’ye karşı’ kararlarında
(Bianet, 2014) Türkiye’yi “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade özgürlüğünün” ihlal edildiği gerekçesiyle tazminata mahkum etmesi dikkate alınarak, gazetecilerin tutukluluklarının cezaya dönüşmesi ve otosansür ikliminin oluşması önlenmelidir.

• 24

Türkiye’de Medya-İktidar İlişkileri Sorunlar ve Öneriler

- Gazeteciler görevlerini yaparken sık sık saldırıya uğramaktadır. Habere ulaşma ve haber verme hakkının korunması devletin en önemli görevlerinden biridir ve Anayasa’nın 28. maddesinde düzenlenmiştir. Bu nedenle devletin ve kolluk kuvvetlerinin gazetecinin görevini yapmasını
sağlayacak önlemleri alması gerekmektedir.
- Siyasi baskının yanı sıra medya patronlarının başka alanlardaki yatırımları nedeniyle hükümete yakın olma, eleştirel yayıncılıktan hatta habercilikten vazgeçer tutumları medyadaki otosansürün başlıca nedenidir. Medya sahipliğinde ve kamu ihalelerinin verilmesi sürecinde şeffaf
ve adil bir düzenlemenin yapılması ve uygulanması gerekmektedir.
- Medya sahipliğinde şeffaflık, medya pazarındaki rekabet ilişkilerinin düzenlenmesi için daha
etkin yasalara ve bağımsız çalışan düzenleyici kurumlara ihtiyaç vardır. RTÜK’ün idari ve mali
yönden bağımsızlığının sağlanması; üye yapısının alanda uzman sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve okur temsilcileriyle çeşitlenmesi sağlanmalıdır.
- Gazeteciler özlük haklarının yanında başta mesleklerini, güvenirliklerini korumak için sendikal örgütlenmeye destek vermelidir. Medyada örgütlülüğün artması ve dayanışma “kimin
gazeteci sayılacağı” tartışmalarını da sağlıklı bir şekilde sonuçlandırırken basın kartlarının da
devlet yerine demokratik ülkelerde olduğu gibi bağımsız kurumlarca verilmesi sağlanmalıdır.
- Medya içeriklerinde kalitenin artması, yalan / manipülatif haberciliğin önlenmesi için gazeteciler arası dayanışma arttırılmalı, etkili özdenetim mekanizmaları çalıştırılmalıdır.
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Ek 1: Türkiye’de Medya Sahiplerinin Medya
İçi ve Medya Dışı Yatırımları – 2015
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