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Avrupa’nın gazeteciliğe ihtiyacı var 

 

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) tarafından yayımlanan bu 
manifesto, Avrupa Parlamentosu’na aday olanların tüm Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinde ve aday ülkelerde medya özgürlüğünü, medyada 
çoğulculuğu ve “kaliteli” gazeteciliği teşvik etmelerine yardımcı olacak 
öneriler sunuyor. 

AB Temel Haklar Bildirgesi Avrupa düzeyinde ifade özgürlüğünü, medya 
özgürlüğünü ve medyada çoğulculuğu destekliyor. Buna rağmen 
gazetecilik ve bu mesleği icra edenler artan bir baskı altında. 

Son iki yılda AB içinde dört gazeteci öldürüldü. Bu, değerlerimize daha 
önce benzeri görülmemiş bir saldırıydı. 

Bağımsız medyanın finansal sürdürülebilirliği tehlikede, medyada 
tekelleşme yoğunlaşıyor ve internet platformlarının artan gücü haber ve 
bilgi ekosistemimiz için görülmemiş bir tehdit oluşturuyor. 

Avrupa Komisyonu’nun dezenformasyonla mücadeleden sorumlu Üst 
Düzey Grubu (HLEG) kaliteli gazeteciliğe yatırıma, medya 
okuryazarlığına, medyada çoğulculuk, sürdürülebilirlik ve inovasyona 
olan ihtiyacı vurguladı. 

Avrupa Parlamentosu (AP); medya özgürlüğü, adalet, eşitlik, insan 
hakları ve yazar hakları savunuculuğunda öncü konumda. 2019 yılı AP 
seçimleri, vatandaşlarıyla acilen bağ kurması ve onların çıkarlarını temsil 
etmesi gereken AB için bir dönüm noktası oldu. Sadece ekonomi ve 
büyümeyi önemsemekle kalmayan, herkesin “bilme” hakkını güvence 
altına almak adına sağlam adımlar atan ileri görüşlü bir AB diliyoruz. 



Dijital Ortak Pazar (DSM) gibi diğer AB stratejileriyle beraber büyük bir 
ciddiyetle ilan edilen Avrupa Sosyal Haklar Desteği (EPSR) ve Avrupa 
Sömestrı maalesef üye ülkelerin, çoğu son derece zor koşullarda çalışan 
ve mesleği bırakan (serbest) medya işçilerini ve gazetecileri korumak 
üzere harekete geçmesi için yeterli çerçeveyi sunmuyor. Gelecekteki AB 
bütçesi tüm çalışanlara, 2020 sonrası sosyal ve ayrımcı olmayan AB 
hedeflerinde, iş sözleşmelerinden bağımsız olarak, eşit muamele 
sağlanması konusunda yardımcı olmalı. Aynı zamanda gazeteciliğin 
hayati bir kamu yararı olduğunu destekleyen yenilenmiş bir siyasi 
dürtüye ihtiyacımız var. 

Bu nedenle tüm politika yapıcıları; Avrupa Konseyi, AGİT Basın 
Özgürlüğü temsilcisi ve medyayla ilgilenen diğer ilgili kişilerle işbirliği 
hâlinde, Avrupa’daki özgür, güvenilir ve çoğulcu medyanın yeniden 
canlandırılması konusundaki önerilerimizi desteklemeye çağırıyoruz. 

 

Avrupa’nın şunlara ihtiyacı var: 

1. Medyada çoğulculuk 

2. Gazeteciliğin finansal sürdürülebilirliği 

3. Araştırmacı gazetecilik 

4. Medyada toplu sözleşmeler ve çalışanların koruması 

5. Etik gazetecilik aracılığıyla güvenilirlik ve hesap verebilirlik 

6. Yazar hakları: Herkes için adil sözleşmeler 

7. Güçlü ve bağımsız bir kamu yayıncılığı 

8. İş güvenliği: Cezasızlığa son 

 

 



 

1) Avrupa’nın medyada çoğulculuğa ihtiyacı var 

Bağımsız medya ortamının kurulmasını teşvik eden ve aynı zamanda 
medyanın tek bir elde yoğunlaşmasını önleyen yasal düzenlemeler tercih 
edilmeli. 

Önerilen politika: 

§  Medya sahipliğinin ve yönetiminin şeffaflığını güvence altına almak için 
medya tekellerine ve baskın piyasa pozisyonlarına karşı düzenleme 
yapılmalı; 

§  Üye devletler; çıkar çatışmalarını önlemek, editoryal bağımsızlığı 
sağlamak ve medyanın kamu denetçiliği rolünü korumak amacıyla 
bağımsız gözetim ve etkin uyum mekanizmaları sağlamaya çağrılmalı; 

§  Medya Çoğulculuğu İzleme Kurulu gibi Avrupa’da medya 
bağımsızlığını ve mülkiyetini gözlem girişimleri desteklenmeli. Aynı 
zamanda yeni AB mevzuatının medya özgürlüğü ve çoğulculuk ilkeleriyle 
tutarlı olduğunu kontrol eden mekanizmalar kurulmalı. Bu girişimler, bu 
ilkeleri korumayı veya güçlendirmeyi amaçlayan ulusal kuralları 
tamamlayıcı niteliktedir. 

§  Mesleğe başlarken, kariyer gelişiminde, iş ve özel hayatın 
dengelenmesinde, maaş konusunda, üst düzey pozisyonlara ulaşmada, 
toplumsal cinsiyetin tasvirinde ve bilgi kaynağı olarak kullanılmasında 
haber merkezlerindeki cinsiyet eşitliğini ve çeşitliliğini arttıran girişimler 
desteklenmelidir. Medya çoğulculuğu ve demokrasi, bütün seslerin 
medyada duyulmasını gerektirir. 

 

2) Finansal sürdürülebilirlik ve gazeteciliğin gelişimi 

Gazetecilikte kalite ve çeşitlilik, her ikisine de uzun vadeli bağımsız 
finansman yatırımı ve gazetecilerin eğitimiyle sağlanabilir. 



2021-2027 Yaratıcı Avrupa bütçesinin AB'nin medya için sürdürülebilir 
bir ekosistem geliştirilmesine yönelik taahhüdünü yansıtması gerektiğine 
inanıyoruz. Yakın zamanda revize edilmiş Görsel-İşitsel Medya 
Hizmetleri Direktifi (AVMSD) medya okuryazarlığının rolünü 
güçlendirmektedir. Bu direktif, üye devletlerin medya okuryazarlığını 
geliştirilmesini talep ediyor. 

Önerilen politika 

· Kâr amacı gütmeyen finansal modeller ve bağımsız araştırmacı 
gazetecileri destekleyen, sosyal olarak sürdürülebilir girişimler dâhil 
olmak üzere gazetecilik çalışmalarını finanse etmenin yeni yollarını 
arayanlar desteklenmeli. AB ve işveren örgütleri becerilere ve mesleğe 
yatırım yapmalı. Serbest çalışanlar da dâhil olmak üzere gazeteciler, 
kariyerleri boyunca eğitim programlarına girebilmeli. Gazeteciler ve 
medya yöneticilerinin cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği konusundaki mesleki 
eğitimi geliştirilmeli; 

· Gazeteciliğin geleceğini sürdürmek amacıyla tüm nesiller için 
medya okuryazarlığı AB tarafından teşvik edilmeli. Gazeteciler için ve 
gazeteciler tarafından verilen eğitimler ulusal düzeye erişmeli. 

 

3) Araştırmacı gazetecilik 

Soruşturmacı gazetecilik kurumları ve bireyleri kamuya karşı sorumlu 
tutar. Gazeteciler bu araştırmaları gözetim veya kovuşturma korkusu 
olmadan sürdürebilmelidir. 

Önerilen politika 

· Vatandaş ve gazeteciler için AB belgelerine ve kamu verilerine 
açık erişimin güçlendirilmesi; 

· Düzenli olarak çalışmaları sansürlenen veya gözleri korksun diye 
haklarında davalar açılan gazetecilerin korunmasına yönelik çabaların 
desteklenmesi; 



· Gazetecinin kaynağını koruma hakkı için ısrarcı olunması; 

· Artan dijital gözetimle mücadele edilmesi. 

 

4) Toplu sözleşmeler ve tüm çalışanlar için sosyal koruma 

Gazetecilerin, özellikle de serbest çalışanların sendikaya üye olma, toplu 
pazarlık ve toplu sözleşmede temsil edilme hakları, AB tüzüğünün 
sunduğu şekilde güçlendirilmelidir (Madde 12). Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi'nin, serbest meslek sahiplerine yönelik toplu pazarlık 
kısıtlamalarına son verme kararının, konuyla ilgili gelecekteki AB 
politikaları için bir temel olarak alınması gerekmektedir. 

Önerilen politika: 

· Özellikle medya sektöründeki sosyal diyaloğun çok az olduğu üye 
devletlerde hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde sosyal diyaloğu kuran 
ve güçlendiren inisiyatiflerin teşvik edilmesi; 

· Yeterli sosyal koruma içeren adil çalışma sözleşmeleri ile dijital 
medya çalışanları, start-up'lar, freelance çalışanlar ve gazeteciler dâhil 
olmak üzere her türlü iş grubu için eşit hak ve eşit muamele sağlanması; 

· Rekabet hukukunun toplu sözleşme hakkını zedelememesinin 
sağlanması. Bu hukukun uygulanmasında, genellikle zayıf tarafta olan 
serbest çalışanlar ile aradaki müzakere dengesizliği dikkate alınmalı; 

· Gazetecilikte cinsiyet eşitliği geliştirilmeli, özellikle kadın ve erkek 
gazetecilerin maaş eşitsizliği sorunu üzerinde çalışılmalı. Cinsiyetler 
arasındaki bu maaş eşitsizliğinin doğru bir analizi yapılmalı ve tüm 
sektörü ele alan bir yasal düzenleme geliştirilmeli. 

 

5) Etik gazetecilik aracılığıyla güvenilirlik & mesuliyet 

Son yıllarda medyaya ve özellikle sosyal medyaya duyulan güvende bir 
düşüş yaşanmıştır. Kamuya en iyi şekilde hizmet vermenin yolu, 



dezenformasyona karşı en iyi silah olan doğru ve tarafsız bilgi sağlayan 
şeffaf medyadan geçmektedir. 

Önerilen politika 

· Dijital ve sosyal medyada yüksek gazetecilik standartlarına 
ulaşmak için özdenetim ve etik değerler ve basın konseyleri gibi organlar 
teşvik edilmeli; 

· Toplumun tüm kesimlerinden katılım sağlayarak medya 
içeriğindeki çeşitliliği arttırmaya yönelik girişimler desteklenmeli; 

· Baskın platformlarda paylaşılan içeriklerin şeffaflığını sağlamak için 
açık, net bir politika ve yasal çerçeve oluşturulmalı; kaynak şeffaflığı 
göstergeleri, etkili kişiye dönük düzenlemeler gibi. 

 

6) Yazar hakları: Herkes için adil sözleşmeler 

Gazetecilerin ve yazarların hakları (serbest çalışanlar ve foto muhabirler 
dâhil), gazeteciler ile işverenler arasında müzakere edilen adil 
sözleşmeler ile korunmalı. 

Önerilen politika 

· Basın yayınları için eser sahibinin haklarına komşu haklar 
oluşturulmalı; 

· Gazeteciler yazar olarak tanınmalı ve bu haktan türeyen gelirlerin 
dijital dünyada adil ve orantılı dağılımı sağlanmalı; 

· Yazarların ihtiyaç duydukları adil ödemeyi almalarına temel 
oluşturan net şeffaflık önlemleri benimsenmeli. 

 

7) Güçlü ve bağımsız bir kamu yayıncılığı 



Kamu hizmeti medyası (KHM) Avrupa'da şiddeti giderek artan bir saldırı 
altında. Medya çoğulculuğunun temel bir ayağı olan bu alan etkin olarak 
desteklenip, korunmalıdır. 

Önerilen politika 

· Kamu çıkarını gözeten bağımsız bir KHM için sürdürülebilir 
finansman modellerinin teşvik edilmesi 

· Kamu hizmeti medyasının günlük işleyişinde ve editoryal 
çalışmalarında siyasi müdahaleye uğramasına karşı çıkılması; 

· KHM’nin tüm (ve özellikle genç) izleyicilere ulaşma ihtiyacı 
vurgulanarak, bu medyanın adapte olma, inovasyon yapma ve 
gelişiminin sağlanması 

· Aday ülkelerde KHM reformlarının desteklenmesi. 

 

8) İşçi güvenliği: Cezasızlığa son 

Gazeteciler, fiziksel şiddet veya hapis korkusu olmadan serbestçe 
çalışma hakkına sahiptir. Gazeteciler tüm Avrupa'da daha iyi 
korunmalıdır. 

Önerilen politika 

· Avrupa Konseyi’nin gazetecilerin ve diğer medya aktörlerinin 
güvenliğini korumaya ilişkin önergesinin ulusal seviyede uygulanması; 

· Gazetecilere yönelik cinayetler ve fiziksel saldırılarla ilgili devam 
eden soruşturmaların izlenmesi; 

· Gazetecilere ve özellikle de kadın gazetecilere yönelik artan 
(çevrimiçi) tehdit ve tacize karşı dayanışma gösterilmesi. 

 

 



 

GAZETECİLİK KAMU YARARI İÇİNDİR 

  

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) kıtanın en büyük gazetecilik 
organizasyonu olarak 45 ülkedeki 71 gazetecilik örgütü ve 320.000’i 
aşkın gazeteciyi temsil etmektedir. http://europeanjournalists.org/  

Bu doküman Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından 
Türkçeleştirilmiştir. http://tgs.org.tr  
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