
 

Gazeteci ve Medya Çalışanlarına Destek 

Gazeteci ve medya çalışanlarının işlerinin engellendiği veya çalışmalarını güvenli bir şekilde 

yerine getiremedikleri durumlarda kişiler, topluma tam katılımlarını sağlayacak tarafsız ve 

önemli bilgilere ulaşamazlar. Medya Özgürlüğü için Hızlı Müdahale (MFRR) projesinin bir 

parçası olarak, Free Press Unlimited (FPU) ve European Centre for Press and Media 

Freedom (ECPMF), AB üyeleri ve aday ülkelerdeki gazetecilere ve medya çalışanlarına hızlı 

yardım sağlıyor. Başka bir deyişle, bu programla şiddet, taciz ve tehdide maruz kalan medya 

çalışanlarına hayati önem taşıyan çalışmaları nedeniyle destek veriyoruz.  

Destek önerileri 

Tehlikedeki medya çalışanları ve kuruluşları, aşağıdaki desteklerden yararlanabilmek için 

MFRR’ye başvurabilirler: 

 

 

TIBBİ YARDIM 

Gazetecilerin iş sırasında 

meydana gelen 

yaralanmaları için 

 

GEÇİM MALİYETLERİ 

Çalışamayan gazeteciler için 

kısa süreli destek veya 

güvenli olmayan, riskli bir 

bölgede bulunan gazetecinin 

geçici olarak bölgeyi terk 

etme masrafları 

PSİKOLOJİK DESTEK 

Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu ve İkincil 

Travmatik Stres Bozukluğu 

(PTSD & STDS) tedavileri de 

dahil olmak üzere, 

psikososyal yardım alma 

amaçlı tavsiye, sevk ve fon 

 

ÇALIŞMA GEREÇLERİ 

Çevrimiçi koruma için VPN 

gibi dijital araçlar ve 

olağanüstü durumlar için iş 

materyalleri 

 

AİLE DESTEĞİ 

Çalışamayan, hapsedilen 

veya ölen gazetecilerin aile 

üyeleri için geçici destek 

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

 

Gazetecilerin kendilerini hem 

dijital hem de fiziki ortamda 

korumalarına yardımcı 

olacak kaynak ve materyaller 

 

Neler bu desteğe dahildir? 

MFRR aracılığıyla sunulan bu pratik destekler bir dizi durumu kapsar. Her vaka gazeteciyi en 

iyi şekilde destekleyecek şekilde ayrıntılı bir biçimde incelenir. Tehlikenin niteliği açısından 

karşılanması gereken bir kriter olmamakla birlikte, aşağıdaki durumlarda pratik destek 

sağlanmaktadır: 

 



 Polis memurları, güvenlik görevlileri veya bilinmeyen 3. taraflarca  zarar görmüş 

gazetecilik ekipmanlarının yerini alacak ekipman için fon, 

 Güvenlik, gizlilik ve dijital bütünlüğü, gözetim ve müdahale tehdidi altında olan 

gazeteciler için VPN, şifreli sabit sürücü, iki faktörlü yetkilendirme anahtarı ve web 

kamera kapağı gibi dijital araçların temini,  

 Çatışma bölgesi veya çatışma sonrası yüksek riskli bölgelerde çalışan, protesto ve 

seçimleri takip eden gazeteci ve medya çalışanları için koruyucu ekipman,  

 Çalışmaları nedeniyle fiziksel şiddet, tehdit, hukuki işlem veya sansürle tehdit edilen 

ve güvenliği sağlanamayan gazetecinin geçici olarak yer değiştirmesi için gerekli mali 

destek, 

 Bir saldırı veya travmatik olaydan sonra fiziksel ve zihinsel sağlık desteğine erişim 

için destek. Buna Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) ve İkincil Travmatik Stres 

Bozukluğu (STSD) da dahildir. 

 

Gereklilikler 

 Avrupa Birliği ülkesi veya aday ülkesinin (Birleşik Krallık dahil) medya kuruluşu ya da 

medya çalışanıysanız, 

 İçinde bulunduğunu acil durum, medya çalışanı olarak çalışmanızın doğrudan bir 

sonucuysa; 

 Bu yardım sadece belli durumlarda karşılaşılan tehdit ve tehlikelere karşı verilecektir 

 Desteğin amacının, işinize mümkün olan en kısa sürede devam edebilmeniz için 

olduğunu biliyorsanız, 

 Durumunuz, kendiniz dışındaki en az iki güvenilir kaynak tarafından onaylanıyorsa. 

 

Başvurmak için: 

Desteğe bu güvenli başvuru formu üzerinden ulaşabilirsiniz: 

https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-

the-media 

Daha fazla bilgi için lütfen helpdesk@ecpmf.eu ya da 

reportersrespond@freepressunlimited.org ile iletişime geçiniz. 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Media Freedom Rapid Response (MFRR) Avrupa Birliği üye devletleri ve aday ülkelerde basın ve medya özgürlüğü 

ihlallerini izleyen, takip eden ve bunlara yanıt veren Avrupa çapında bir mekanizmadır. Bu proje, gazetecileri ve medya 

çalışanlarını korumak için yasal ve pratik destek, kamu savunuculuğu ve bilgi akışı sağlamaktadır. MFRR, European 

Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) liderliğinde ARTICLE 19, European Federation of Journalists (EFJ), Free 

Press Unlimited (FPU), Institute of Applied Informatics at the University of Leipzig (InfAI), International Press Institute 

(IPI) ve CCI / Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT)’nin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından 

düzenlenmektedir. Avrupa Komisyonu, bu projenin finanse edilmesine katkı sağlayan ortak donörlerden biridir. 

www.mfrr.eu 
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