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Çin, Rusya, İran, 
Suudi Arabistan’la birlikte
“Özgür olmayan” ülkeler 
kategorisindeyiz

Dünya Basın Özgürlüğü
Endeksinde 180 Ülke 

arasında,
2002’de 99. sıradan

2019’da 157. sıraya 
geriledik

Halkımızın %60’ına göre
ülkemizde 

basın özgürlüğü yok,
haberler güvenilmez

Hapishanedeki 
gazeteci sayısında 150 

ile Çin’den sonra 2. 
sıradayız

2018’de Türk Ceza Kanunu ve Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamında 
80 gazeteci tutuklu  

Haberlere güvensizlikte 
dünyada 2. sıradayız
Yazılı basına güven 
sadece %7

2019’un ilk onbir  ayında RTÜK’ten,
121 program durdurma 
1.086 para cezası 
98 yayın yasağı
59 yayın lisansı iptali 

Günlük gazete baskı sayısında
2013’de 6 milyon 290 bin’den

2017’de 4 milyon 271’e
%36 gerileme

Türkiye’de erişime 
engellenen İnternet 
sitesi sayısı
288.310 (Ekim 2019)

Engellenen İnternet 
adresi sayısında son 4 
yılda %258 artış 

Gazete okumayanların 
oranı %73,9

Anadolu Ajansı ve TRT’de 
liyakat ve tecrübe 
tasfiye ediliyor,
yandaşlar yükseliyor

Cumhurbaşkanı’na hakaretten
mahkûm edilen gazeteci sayısı 53

 AKP döneminde
24 bin gazetecinin 
3’te 1’i işini kaybetti

Satış sonucu Turkuvaz Dağıtım 
sektörde tekelleşti

OTORİTERLEŞEN TÜRKİYE’NİN
ÇÖLLEŞEN MEDYASI

Doğan Medya Grubu’na 
kesilen vergi cezası 
4,5 Milyar $ 
satış bedeli ise 
yaklaşık 1 Milyar $

BASIN

Yandaşlık ve Tekelleşme

AKP Basın Özgürlüğünü Geriletiyor
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Keyfi Yasaklar Gerçekleri Örtüyor

 Medya üzerinde  
AKP’nin kontrolü  %95
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KAMU GÜCÜ MEDYAYI HİZAYA ÇEKMEK 
İÇİN KULLANILAMAYACAK
CHP, RTÜK’ün gazetecilere ve medya 
organlarına keyfi ve siyasi şekilde verdiği 
cezalandırma uygulamalarına son 
verecektir. RTÜK üyelerinin aday olma ve 
seçimi süreçleri sendikaların, medya meslek 
odalarının, iletişim fakültelerinin etkin 
katılımına açılacaktır. 
TUTUKLU GAZETECİLİK AYIBI SONA 
ERDİRİLECEK 
AKP rejiminde medya çalışanlarının, 
gazetecilik faaliyetleri nedeniyle haksız 
ve hukuksuz bir şekilde tutuklanması ve 
tutukluluğun bir cezaya dönüştürülmesi basın 
özgürlüğünü doğrudan engellemektedir. 
CHP, gazetecilik faaliyetinin suç olarak 
nitelendirilmesini ve yargının gazeteciler 
üzerinde siyasi baskı aracı olarak 
kullanılmasını sona erdirecektir. Türkiye, 
tutuklu gazeteciler ülkesi olmaktan 
kurtarılacak, gazeteciler ve ülkemiz hak ettiği 
itibarlı konuma yeniden getirilecektir. 
MESLEK ÖRGÜTLERİ YENİDEN SÖZ SAHİBİ 
OLACAK 
Başta, Sarı Basın Kartı’nın verilmesi 
konusunda oluşturulacak komisyon olmak 
üzere, medya alanında uygulanacak tüm 
politikalarda gazeteci meslek örgütleriyle 
birlikte hareket edilecek, sendikalar ve 
örgütler hak ettiği itibara kavuşturulacaktır. 
Basın İlan Kurumu’nda ve RTÜK’te gazeteci 
sendikalarının temsil edilmesi sağlanacaktır. 
Basın Konseyi’nin ve medya alanındaki sivil 
toplum kurumlarının Basın Etik Kurallarının 
uygulanmasında etkinliklerinin artması 
ve medya kuruluşlarının demokratik 
değerler doğrultusunda hareket etmeleri 
konusunda yaptırım gücüne sahip olması 
desteklenecektir.
KÂĞITTA, KDV ORANI DÜŞECEK VE İTHALAT 
BAĞIMLILIĞI SONA ERECEK
CHP iktidarında, kâğıtta ithalat bağımlılığı 
sona erdirilecek, yeniden kurulacak SEKA 
aracılığı ile kâğıt üretimi başlatılacaktır. 
Bununla birlikte, döviz kuru gazeteler ve 
yayıncılık sektörü için sabitlenecek, kâğıt 
ithalatında uygulan KDV oranı düşürülecektir. 
Artan maliyetleri dengelemek ve basında 
sürekliliği sağlamak için gazetelerin yıllık 
kâğıt ihtiyaçları belirli oranda sübvanse 
edilecektir. 

HAKÇA TEMSİL VE GERÇEKLERE ERİŞİM 
İÇİN DEMOKRATİK BİR MEDYA İKLİMİ 
YARATILACAK
Cumhuriyet Halk Partisi, basın özgürlüğünü 
yurttaşların bilgi edinme hakkı ve düşünce 
özgürlüğü ile birlikte ele almaktadır. Bu iki 
temel insan hakkından yurttaşlarımızın 
yararlanmasının önündeki Saray rejiminin 
koyduğu engeller kaldırılacaktır. Medyanın 
bir temsil ve denetim aktörü işlevi görmesi 
sağlanacak, her kesimden yurttaşların 
düşüncelerinin, sorunlarının ve taleplerinin 
medyada adil biçimde yer alması güvence 
altına alınacaktır. 
MEDYADA TEKELLEŞMEYE, 
KARTELLEŞMEYE İZİN VERİLMEYECEK
CHP, medyanın bağımsızlığına altyapı 
oluşturmak üzere, medya kuruluşu 
sahiplerinin başka ticari faaliyetlerde 
bulunmasını sınırlandıracaktır. Tüm 
gazetelerin bir araya gelerek ortak bir gazete 
dağıtım yapısı oluşturmaları sağlanarak 
dağıtım konusundaki tekelleşmeye ve 
adaletsizliklere de son verilecektir.
KAYNAKLAR HAKÇA VE SAYDAM BİÇİMDE 
DAĞITILACAK
CHP, iktidarında medya kurumlarının 
kamu bankalarından kredi kullanmaları sıkı 
tanımlanmış ön koşullara bağlanacak ve 
tarafsız denetime tabi tutulacaktır. Kamu 
kaynakları ile yayımlanan “kamu spotlarının” 
iktidarının propaganda aracı olarak 
kullanılmasına son verilecektir. Bağımsız bir 
tiraj denetleme sistemi hayata geçirilerek 
resmi ilanların tarafsız bir biçimde ve hakça 
dağıtılması güvence altına alınacaktır. Gazete 
baskı sayılarının, TV izlenme oranlarının 
ve İnternet trafiğinin de nesnel bir şekilde 
ölçülmesi ve reklam gelirlerinin adil bir 
biçimde bölüştürülmesi sağlanacaktır.
TRT VE ANADOLU AJANSI İKTİDARIN DEĞİL, 
TÜM MİLLETİN KURUMLARI OLACAK: 
KAMU YAYINCILIĞINDA TARAFSIZLIK TESİS 
EDİLECEK
Kuruluş ilkeleri gereğince kamu yayıncılığı 
yapması zorunlu olan ancak iktidarın 
propagandasına katkı sunan TRT ve AA’da 
hızlı bir şekilde siyasal tarafsızlığın sağlanması 
gerekmektedir. CHP, TRT ve AA’nın özerk 
bir kurumsal yapıya kavuşturulmalarını 
sağlayacaktır. İki kurumda da keyfi, siyasi ve 
liyakatsiz kadrolaşmalara izin verilmeyecektir. 

CHP NE YAPACAK?


