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Öğrenim Amacı:
• Bu eğitimin sonunda katılımcılar, güvenlik sektörü ve güvenlik sektörü 

yönetişiminin (GSY) ne olduğuna dair gerekli bilgiye sahip olacaktır. 
Katılımcılar ayrıca güvenlik sektörü, güvenlik sektörü yönetişimi ve reform 
süreçlerinde gayri resmi gözetim aktörleri olarak kendilerine düşen rolleri
anlayacaktır. 

Öğrenim Sonuçları:
• Medyanın İGK’lara yönelik sivil ve demokratik gözetimi ile ilgili kavramsal 

arka planı, uluslararası standartları ve temel ilkeleri anlamak
• Güvenlik sektöründeki esas aktörler, rolleri ve sorumlulukları hakkında bilgi 

sahibi olmak
• Medyanın İGK’lara yönelik sivil ve demokratik gözetimine ilişkin örneklerin 

öğrenilmesi

Öğrenim Amacı & Sonuçları



• Medyanın güvenlik sektöründeki yeri ve sivil ve demokratik gözetim 
aktörü olarak işlevi hakkında anlayış ve farkındalık sahibi olmak
• Medya özgürlüğü ve İGK’ların sivil ve demokratik gözetimini 

değerlendirmek için kullanılan ilkeler ve göstergeler hakkında bilgi 
sahibi olmak
• Güvenlik ve adalet sağlayıcıları tarafından medya özgürlüğüne getirilen 

kısıtlamalara karşı nasıl itiraz edileceğini öğrenmek
• Güvenlik sektörü kuruluşlarının elindeki bilgilere erişmek için kullanılan 

uluslararası ve ulusal düzenlemeleri ve mekanizmaları anlamak
• İnsan güvenliği yaklaşımı ile toplum güvenliği ile ilgili konuların 

bildirilmesinde medyanın rolünü anlamak
• Güvenlik sektörü ile ilgili haberlerde sosyal medyayı kullanmanın 

potansiyel profesyonel avantajlarını anlamak 

Öğrenim Amacı & Sonuçları



• Gelişmiş demokrasilerde özgür ve bağımsız bir medya, güvenlik
ve adalet sektörünün yürüttüğü çalışmaların gözetiminde önemli
bir rol oynar.
• Ancak bazen, gazeteciler ve medya temsilcileri güvenlik

sektöründe gayri resmi aktörler olarak kendilerine düşen rollerin
farkında değildir. 
• Bu modülün amacı, savunma, kolluk ve adalet kuruluşlarını

izleme ve gözetme kapasitelerini kuvvetlendirmek üzere, güvenlik
sektörü yönetişimine ilişkin kavramlar ve aktörler hakkında
gazetecilere bilgi sunmaktır. 

Giriş



Medyanın rolü

• Dolayısıyla, gazeteciler ve medya temsilcilerinin güvenlik
kuvvetlerinin operasyonları ve finansmanı üzerinde siyasi kontrol
uygulayacak kapasiteye sahip olması gerekir.

• Gazeteciler ve medya temsilcilerinin, güvenlik kuvvetlerini
izlemek ve güvenlik politikasına ilişkin siyasi tartışmalara yapıcı
katkı sağlamak için gerekli imkan ve kapasiteye sahip olması
gerekir. 

• Medya, kolluk ve savunma ile ilgili kuruluşların çalışmaları
hakkında bilgi verir. 



Medyanın rolü

• Medya, kamu güvenliği ve emniyet ile ilgili önemli meselelerde
yürütme, yasama ya da yargı organlarının kararları hakkında
halkı soru sormaya ve karar alım süreçlerine katılmaya teşvik eder.

• Kalkınma işbirliği bağlamında nispeten yeni terimler olan, iç
güvenlik sektörünün demokratik ve sivil gözetimi ile güvenlik
sektörü reformunun, kapsamlı bir şekilde tartışılması ve halkın
bilgilendirilmesi hala gerekmektedir.

• Güvenlik sektörü ve kalkınma arasındaki yakın bağ nedeniyle son 
on yıllarda farklı aktörler bu konuya ilgi göstermiştir. Medya burada
da önemli bir role rahiptir. 



• 2000 yılından beri, güvenlik ile kalkınma arasında ve güvenlik 
sektöründe iyi yönetişim ile yoksulluğun azaltılması arasındaki 
önemli bağlantı, hükümetler, kalkınma kuruluşları, güvenlik 
sağlayıcılar ve vatandaşların girişimleri tarafından analiz 
edilmektedir. 

• Gazeteciler güvenlik ile kalkınma arasındaki bağın halka doğru 
şekilde açıklanmasında zaruri bir rol oynar.

• Dolayısıyla gazetecilerin güvenlik sektörü yönetişimdeki 
kavramları ve aktörleri bilmesi ve ilgili konuları takip ederek 
haber yapması son derece önemlidir. 

Medyanın rolü



Medyanın rolü

Neden Kalkınma?



Medyanın rolü

Mahbub ul Haq
İnsani Kalkınma

Amartya Sen
Kapasite-Yapabilirlik-

Özgürlük

İNSANİ HALKINMA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
https://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen


Medyanın rolü (Kalkınma) 

https://www.sbb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-kanunlari/#1550658802053-28e1db68-a098

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/10/2021-Yili-Merkezi-Y%C4%B1netim-Kanun_Teklifi_WEB.pdf

2020-2021 Bütçesinde Güvenliğin Payı 
Kurum 2020 

Bütçesi
(milyon)

Bütçe Payı 
(%)

2021 
Bütçesi

(milyon)

Bütçe Payı 
(%)

Bütçe Artış 
Oranı(%)

Milli 
Savunma 
Bakanlığı

53.859 5 61.485 4.6 14,2

Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü

38.973 3.6 44.555 3.4 14.3

Jandarma 
Genel 
Komutanlığı

22.968 2.1 27.667 2.1 20.5

Genel 
Toplam

115.800 10,7 133.707 10,1 15,46



Kavram ve Aktörler
Güvenlik Kuvvetlerinin Hesap Vermesini Sağlamak

Kaynak: UNDP Human Development Report 2002

Yürütme Kolu (savunma, maliye, 
içişleri vs.) 

Yargı

Bağımsız kamu
denetçileri ve
insan hakları
komisyonları

HESAP VEREBİLİRLİK 
İÇİN

TALEP

Sivil toplum
ve medya

Güvenlik
Kuvvetleri

Hükümet
denetçileri

Meclis



Güvenlik Sektörü

Temel güvenlik ve 
adalet
sağlayıcıları

Sivil Toplum ve Medya

Yasama Erkinde Gözetim
Organları

Yürütme Erkinde Gözetim
Organları

Uluslararası Yardım Sağlayıcıları
- Uluslararası Yardım Kuruluşları
- Donör koordinasyonu kuruluşları

Sivil Toplum ve Medya
- STK’lar;  İnsan hakları merkezleri; Düşünce
kuruluşları
- Akademisyenler
- Medya kuruluşları

Yasama Erkinde gözetim organları
- Parlamento
- Parlamento komisyonları
- Parlamenter kamu denetçiliği ofisleri
- Parlamenter Denetim Kuruluşları

Yürütme Erkinde gözetim organları
- Başkanlık
- Bakanlar Kurulu
- Bakanlıklar

Temel güvenlik ve adalet sağlayıcıları
- Silahlı Kuvvetler
- Polis
- İstihbarat
- Özel güvenlik şirketleri
- Köy korucusu
- Yasadışı Silahlı Gruplar
- Savcılık
- Mahkemeler
-Cezaevleri



Medya Güvenirliği

• Medya güvenirliği nedir? 
• Medya güvenirliği kavramı, daha genel anlamıyla güven kavramı ile

ilgilidir. Medya güvenirliği, haber medyasına yönelik güven olarak
düşünülüyor ise, güven kavramının daha iyi anlaşılması
gerekir. (Yariv Tsfati : Oxford Bibliographies) 

• Profesyonel Gazeteciler Derneğinin etik kuralları uyarınca, mesleki
dürüstlük bir gazetecinin güvenirliğinin temelini oluşturur. 
(https://www.spj.org/ethicscode.asp)

Hesap verebilirlik: Demokrasilerde, medya kuruluşları ve bu kuruluşlarda
çalışan gazeteciler, izleyicilerine ve topluma çeşitli şekilde hesap verir.
(Gazeteciliğin Temel Kavramları)

https://comm.hevra.haifa.ac.il/index.php/en/faculty-staff-en/2013-10-07-19-10-3/988-prof-yariv-tsfati-department-chair
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_ethics
https://www.spj.org/ethicscode.asp


• 2019’da insanların yüzde 69’u Türkiye’deki medyaya
güvenmediğini söyledi. Sadece yüzde 27 oranındaki kişi
Türkiye’deki medyaya güvendiğini söyledi. Ve yüzde 4’ü 
bilmiyorum dedi.
• 2020’de insanların yüzde 77’si Türkiye’deki medyaya

güvenmediğini söyledi. Sadece yüzde 21 oranındaki kişi
Türkiye’deki medyaya güvendiğini söyledi. Ve yüzde 2’si 
bilmiyorum dedi.

Medya Güvenirliği

91 sayılı Standard Eurobarometer (2019) ve 93 sayılı
Standart Eurobarometer (2020) anketlerine göre, Belli Bazı
Medya ve Kuruluşlarına Duyulan Güven



Medya Güvenirliği

• 2019’da Yunanistan yüzde 79 ile medyaya en az güven
duyulan ülke oldu ve ikinci sırada yüzde 73 ile Birleşik 
Krallık yer aldı. Fransa ve Türkiye yüzde 69 ile üçüncü 
sırayı paylaştı.
• 2020’de, Yunanistan yüzde 78 ile medyaya en az güven 

duyulan ülke olmaya devam etti. Yüzde 77 ile Türkiye 
ikinci sırada ve yüzde 76 ile Fransa üçüncü sıradaydı.  

91 sayılı Standard Eurobarometer (2019) ve 93 sayılı Standart Eurobarometer
(2020) anketleri



Gözcü (Watchdog) olarak Medya

• Gazeteciliğin sosyal ‘gözcü’ (watchdog) kurumu olarak nitelendirilmesi,
demokratik bir devlette hükümet ve toplum arasındaki iktidar ilişkisine 
ilişkin klasik bir liberal anlayıştan kaynaklanmaktadır. 
• Gazeteciliğin gözcü olma teorisi, sosyal iktidar ile ilgili çoğulcu bir görüşü 

temel alır ve düşünce, ifade, din ve örgütlenme özgürlüklerine ilişkin temel 
bireysel hakların basını (gazeteyi) da kapsayan basit bir uzantısı olarak 
görülebilir. (McQuail, 1994: 128).
• Watchdog (bekçi/gözcü) benzetmesi ile basına tartışma forumu olma, 

uygunsuzlukları soruşturma, iktidar ve bilgi tekeline muhalif olma ve 
gerçeklerin, özgürlüğün ve demokrasinin savunucusu olma rolü 
verilmektedir. 
• Kaynak: Key Concepts in Journalism (Franklin, Hamer, Hanna, Kinsey, 

Richardson)



Gözcü (Watchdog) olarak Medya

• Daha güvenli ve dayanıklı toplum ve topluluklara katkıda
bulunmak
• Güvenlik ve adaletin sağlanması ile ilgili Devlet ve Devlet 
dışı aktörler ile ortaklıkları iyileştirmek
• Yolsuzluk, kötü yönetim ve görevin kötüye kullanılması
gibi suçların sebepleri ile mücadele etmek
• Ve… sizce başka ne olabilir? (Kısa tartışma) 



Gözcü (Watchdog) olarak Medya

• Suç önleme ve toplum güvenliği girişimleri hakkında
vatandaşları bilgilendirmek

• Suç önleme stratejilerinde halkın desteğini temin etmek
• Suç ile ilgili konularda halkın algılarını ölçmek ve iletmek
• Kolluk kuvvetleri ve toplum arasındaki diyaloğu

kolaylaştırmak
• Ve… sizce başka ne olabilir? (Kısa tartışma)

Kaynak: DCAF



Uluslararası düzeyde organlar ve 
mekanizmalar

AB

Türkiye’nin Uluslararası
Kuruluşlara Üyeliği

BM Avrupa Konseyi AGİT

NATO
(Esas Güvenlik

İlişkisi) OECD; DTÖ; ASEAN



BM Avrupa Konseyi AGİT AB
GENEL KURUL BAKANLAR KOMİTESİ KARAR ALMA ORGANLARI

• AGİT Parlamenter Meclisi
• Dönem Başkanının Kişisel
Temsilcileri

AVRUPA PARLAMENTOSU

GÜVENLİK KURULU PARLAMENTER MECLİS AVRUPA DEVLET VE 
HÜKÜMET BAŞKANLARI 
KONSEYİ

BM EKONOMİK VE 
SOSYAL KONSEYİ

AVRUPA KONSEYİ YEREL VE 
BÖLGESEL YÖNETİMLER 
KONGRESİ 

• YÜRÜTME YAPILARI
• Genel Sekreter/ Sekreterlik, 
Viyana
• Demokratik Kurumlar ve 
İnsan Hakları Bürosu, Varşova
• Medya Özgürlüğü Temsilcisi, 
Viyana
• Ulusal Azınlıklar Yüksek 
Komiseri, Lahey

AB KONSEYİ

SEKRETERLİK AVRUPA İNSAN HAKLARI 
MAHKEMESİ AVRUPA KOMİSYONU

ULUSLARARASI 
ADALET DİVANI

İNSAN HAKLARI KOMİSERİ

Diğer Kuruluşlar: Avrupa
Adalet Divanı; Avrupa
Sayıştayı; ve kurumlararası
organlar

VESAYET KONSEYİ AVRUPA KONSEYİ 
ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI KONFERANSI 

Uluslararası düzeyde organlar ve mekanizmalar



NATO 

Müttefik Dönüşüm
Komutanlığı

Müttefik Harekat
Komutanlığı

Müttefik Dönüşüm Yüksek
Komutanlığı Karargahı

(Norfolk, ABD)

Müşterek Analiz
ve Alınan Dersler
Değerlendirme

Merkezi (Portekiz)

Müşterek Eğitim
Merkezi

(Polonya)

Müşterek Harp 
Merkezi
(Norveç)

Avrupa Müttefik Kuvvetleri
Yüksek Komutanlığı

Müşterek
Kuvvet

Komutanlığı
Karargahı
Brunssum
(Hollanda) 

Müşterek
Kuvvet

Komutanlığı
Karargahı

Napoli 
(İtalya) 

Hava
Komutanlığı
(Almanya)

Kara 
Komutanlığı

(Türkiye), 

Denizcilik 
Komutanlığı

(Birleşik
Krallık),

NATO 
İletişim ve

Bilgi 
Hizmetleri

Grubu
(Belçika) 



Türkiye’deki Mevcut Durum: Medyanın
Önündeki Zorluklar ve Fırsatlar

Zorluklar Fırsatlar

Geleneksel Güvenlik Anlayışı 15 Temmuz sonrasında askeri
darbeye karşı farkındalık arttı

Medya özgürlüğü ve 
gazeteciliğe karşı önyargı

Covid 19 ve Ekonomik Kriz
nedeniyle İGK ile ilgili
öncelikler değişti

Tartışma konusu!



INTERNET KULLANICISI SAYISI ARTIK SOSYAL PLATFORMLARA DAYALI 
VERİLERİ İÇERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE BU DEĞERLER DAHA ÖNCEKİ 
RAPORLAR İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR DEĞİLDİR

Sosyal Medya

TOPLAM NÜFUS 
7.83 MİLYAR 

KENTLEŞME 
% 56.4

CEP TELEFONU 
KULLANICISI 
5.2. MİLYAR

NÜFUSA ORANI
%66.6

INTERNET 
KULLANICILARI
4.66 MİLYAR

NÜFUSA ORANI
%59.5

AKTİF SOSYAL 
MEDYA 
KULLANICILARI
4.20 MİLYAR

NÜFUSA ORANI
%53.6

DÜNYADA DİJİTAL DURUM
OCAK 21 

CEP TELEFONU, INTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMA 
DAİR BİLGİLER



Toplumsal Cinsiyete Özgü
Yaklaşım

• Avrupa Konseyinin belirttiği gibi, geleneksel ve sosyal medya hem 
gerçeğe dayalı bilgi kaynağı hem de fikirlerin şekillendiği yer olarak 
önemli bir rol oynar. Medya eşit ve bölünmez insan hakları hakkında 
farkındalığı artırabilir ve güvenlik kuvvetlerinin rolü ile bağlantılı olarak 
kadınlara yönelik şiddeti önleme ve mücadele etme çabalarına katkı 
sağlayabilir.
• Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet türleri Kolluk Görevlileri 

tarafından önlenmelidir: Ev içi şiddet, Fiziksel şiddet, Psikolojik şiddet, 
Ekonomik şiddet, Cinsel şiddet, Çocuk evliliği, erken yaşta ve zorla 
evlendirilme, Namus şiddeti, kadınlara karşı siber/çevrimiçi şiddet,….



Grup Çalışması

• Katılımcıları 6’şar kişiden oluşan dört gruba ayırınız. (grubun büyüklüğüne bağlı olarak)
• Gruplara çalışma kağıtlarını dağıtınız ve tüm gruplara aşağıda yer alan soruları sorunuz:
• Bu aktörlerden hangileri güvenlik sektörünün bir parçasıdır? 
• Bu aktörlerden hangileri güvenlik sektörünün bir parçası değildir?
• Gruplara kağıtlı yazı tahtaları ve kalemler veriniz.
• Gruplardan bir kişiyi sözcü seçmesini, ve 15 dakika süreyle vakaya özel sorular da dahil,

tüm soruları tartışmalarını isteyiniz.
• Grup tartışmalarını başlatınız, gerektiğinde moderatörlük yaparak tartışma sürecini 

kolaylaştırınız.
• Grup tartışmalarına son veriniz ve gruplardan yanıtlarını ve sonuçlarını sunmalarını 

isteyiniz (5X4=20 dakika).
• Gruplar arasında soru ve cevap diyaloğunu teşvik ediniz (5 dakika).
• Grupların ana fikirlerini ve tavsiyelerini yazı tahtasına yazınız.
• Katılımcılara teşekkür ederek grup tartışmasını sona erdiriniz.



Teşekkür ederim


