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Sayýn baþkan, deðerli katýlýmcýlar,
"Devlet ve Toplum Yaþamýnda Yolsuzluða Karþý Stratejiler" genel baþlýðý altýnda

düzenlenen uluslararasý sempozyumun bu oturumdaki konusu "Medyanýn Rolü".
Konuþmamýn baþlýðýný "Yolsuzlukla Savaþýmda Medyanýn Olumlu ve Olumsuz Et-

kileri" olarak belirledim. Konuya, medyanýn geleneksel ve uluslararasý görevleri açý-
sýndan bakarak, "olumsuz etkiler de ne oluyor" denebilir. Ancak ülkemiz medyasýnda
"holdingler basýný" denebilecek bir yapýlanmanýn bulunmasý, konuyu bu yönden de ir-
delemeyi zorunlu kýlýyor.

Uzunca bir süredir kitle iletiþim araçlarýnýn okura ya da izleyiciye ulaþan yüzde
70'lik bir bölümü; bankalarý, pazarlama þirketleri, seyahat þirketleri ve sigortalarý olan
holdinglerin sahibi olduðu kitle iletiþim araçlarýna ait.

Yüzde 13'lük bölümü de kimi zaman koalisyon ortaðý olan ama çok sayýda beledi-
yede görev baþýnda bulunan dinsel aðýrlýklý yapýlanmanýn sözcüleri olarak yayýn yapý-
yor.

Bu genel durum, kitle iletiþim araçlarýnýn yolsuzluklarýn üzerine gitmesi görevini
olumsuz etkiliyor. Holdinglerin özel çýkarlarý ile dinsel yaklaþýmdaki birliktelik kimi
zaman kimi yolsuzluklarý görmezden gelmeyi zorunlu kýlýyor, kimi zaman da yolsuz-
luklarý, doðal iþlevler olarak göstererek savunma görevini üstlenen yayýn organlarý ile
karþýlaþýyoruz.

Dünyanýn kullanýlmaya en açýk ve elveriþli sanayi dalýnýn basýn olduðunu söyle-
mek yanlýþ olmaz sanýrým.

Baþta siyasal iktidarlar ve önemli ekonomik kuruluþlar, medyanýn kamusal görev-
leri kapsamýnda kendi istedikleri doðrultuda yayýn yapmasýný gerçekleþtirmenin yolla-
rýný aramakta ve çoðu zaman da bulmaktadýrlar.

Siyasal iktidarlarýn yaklaþýmý açýsýndan iki somut örneði, Basýn Ýlan Kurumu'nun
yýllýk raporlarýndan yararlanarak aktarmak istiyorum.

1994 yerel genel seçimlerinin yapýldýðý mart ayýnda, o yýlýn resmi reklam tutarý o-
lan 648 milyar liranýn yaklaþýk yüzde 29'u iktidar tarafýndan kullanýlmýþtýr.

Milletvekili genel seçimlerinin yapýldýðý 1995 yýlý aralýk ayýnda da 1995 yýlý top-
lam resmi reklam tutarýnýn yüzde 20 dolayýndaki bölümü daðýtýlmýþtýr.

Aralýk aylarýnýn, ödeneklerin azaldýðý ve yatýrýmlarýn yavaþladýðý bütçe sonu ayý
olmasýna karþýn bu oranýn yüksekliði, hem iktidarlarýn genel yaklaþýmýný, hem de ken-
dilerini destekleyen medya kuruluþlarýna bakýþýný ortaya koymaktadýr.

Bu genellemeye bakarak, yolsuzluklara genelde arka çýkýldýðýný ya da görmezden
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gelindiðini söylemek de haksýzlýk olur. Holdingler medyasýnda da gözlerini kýrpmadan
yolsuzluk ve usülsüzlüklerin üzerine giden, sonuç almak için direnen meslekdaþlarýmýz
vardýr. Ancak bu çabalar, medya kuruluþlarýnýn üst düzey iliþkileri nedeniyle duyulan
kuþkularý azaltmakla birlikte gidermeye yetmemektedir.

Belki bir baþka noktayý da kitle iletiþim araçlarý açýsýndan irdelemek yararlý olabi-
lir diye düþünüyorum.

"Kitle iletiþim araçlarý tarafsýz olmalý" görüþüne karþý kendini "Ben tarafsýzým" di-
ye savunan kitle iletiþim araçlarý için ne denebilir? Bildiðimiz, daha doðrusu bir kitle i-
letiþim aracýnýn yayýn yaþamýna baþlarken ya da önemli yýldönümlerinde yinelediði
"yayýn ilkeleri"nden öðrendiklerimiz, o yayýn organýnýn kimi konularda taraf olduðu-
dur. Demek ki tarafsýzlýk, yayýn politikalarý açýsýndan doðrudan geçerli olamaz.

Günlük haberlerin seçilmesi açýsýndan da tarafsýzlýðýn kuþkulu olduðu söylenebilir.
Haber merkezlerine çeþitli kaynaklardan ulaþan binden çok haber arasýnda kullanýlabi-
lecek haber sayýsý 125 dolayýndadýr. Kalan haberlerin kullanýlmamasýnda nasýl bir ta-
rafsýzlýk ilkesi uygulanmýþ olabilir?

Benim gazetecilik anlayýþýma göre geçerli olan tarafsýzlýk deðil baðýmsýzlýktýr.
Ancak baðýmsýz bir gazete, haber seçiminde, yöneticileri ile kendi kuruluþunun ya

da içinde bulunduðu yapýlanmayla iliþkide bulunduðu kuruluþlarýn çýkarlarýný gözardý
edebilir.

Ülkemizdeki baðýmsýz yayýn organlarýnýn temel iþlevi olan toplumu bilgilendirme
görevi, birileri adýna toplumu yönlendirme iþlevine dönüþebilme tehlikesi ile karþý kar-
þýya kalmýþtýr.

Ancak sorun, ülkemize özgü deðildir.
Örneðin, 9 Eylül 1994 günü, Avrupa Barolar Federasyonu Akdeniz Komisyo-

nu'nun düzenlediði toplantýlar dizisinin "Demokrasi ve Basýn Özgürlüðü" konulu bölü-
münde Ýspanya'da da ayný kuþkularýn var olduðunu öðrendik. Ýspanyol parlamenter
Galden Bragaerolas "Ýletiþim hizmeti veren yatýrýmcý ve kuruluþlarýn saydamlýðýnýn
garanti edilmesini saðlayacak önlemlerin belirlenmesi" amacýyla bir yasa tasarýsý sun-
muþtu.

Öneride üç önlem öngörülüyordu.
Birincisi her yýl malvarlýklarýnýn açýklanmasýydý.
Ýkincisi, iletiþim kuruluþlarý ile yatýrýmcýlarýnýn iletiþim alaný dýþýndaki uðraþlarýn

listelerinin ve kamu kuruluþlarý ile olan ekonomik iliþkilerinin ayrýntýlý biçimde kamu-
ya duyurulmasýydý.

Üçüncü önlem ise, kamu kesimi ile olan geniþ anlamdaki bütün iliþkileri kapsaya-
cak bir raporun hazýrlanarak yayýmlanmasýydý.

Öneriler, ülkemiz açýsýndan da önem taþýyor. Bizde de böyle bir geliþme olsa, basý-
nýn saygýnlýðý ve güvenilirliðini üzerindeki kuþkularla tartýþmalar sona erer diye düþü-
nüyorum.

Çünkü bu yol gerçekleþirse, kitle iletiþim organlarýnýn kamu kurum ve kuruluþla-
rýndan aldýklarý kredilerin tutarý ve faiz oranlarý, reklamlarýn daðýlýmý, saðlanan destek-
ler ve abone olunan sayýlar, dedikodu düzeyinde olmayan bilgilerle öðrenilebilecek.
Yayýn organlarý da görmezden geldikleri olaylarýn baðlantýlarý açýsýndan daha dikkatli
olmak zorunluluðunu duyacaklar.
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Sayýn katýlýmcýlar.
Sizlere, kýsa bir süre önce elime ulaþan ve yolsuzlukla savaþýmda medyaya da dü-

þen görevleri somut biçimde gündeme getiren bir evrensel bildirge konusunda bilgi
vermek istiyorum.

Aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 93 ülkenin, kendilerini yolsuzluðun önlen-
mesi için çaba göstermekle yükümlü sayan örgütleri, Peru'nun baþkenti Lima'da yap-
týklarý çalýþmalarý 11 Eylül 1997 günü bir evrensel bildirge ile açýklamýþlar ve önlemle-
ri sýralamýþlardýr.

"Ulusal ve uluslararasý yolsuzluðun 21. yüzyýlda dünyadan silinmesi ortak amacýy-
la" hazýrlandýðý açýklanan bildirge medyaya þu yükümlülükleri veriyor:

"Baðýmsýz bir yazýlý ve sözlü basýn esastýr. Fakat etkin bir basýn için haksýz yere ra-
hatsýz edilmeme, bilgi alma hürriyeti (gerek vatandaþ gerekse basýn için) ve endiþeleri
dile getiren doðru beyanlarý susturmada kullanýlmayan yasalara ihtiyaç vardýr. Basýnýn
rolünü oynayabilmesi için hükümetleri, sivil toplum örgütlerini ve özellikle yine basýný
bu þartlarýn oluþmasý için birlikte çalýþmaya davet ediyoruz.

"Gazete editörleri, kamuoyunu yolsuzluða karþý uyaran yayýnlarýn oynadýðý rolü,
bunlarýn þikayet makamlarýný nasýl harekete geçirebileceði ve halkýn bunlarý nasýl et-
ken bir þekilde kullanabileceði konularýnda yeni fikir üretmelidirler. Ayrýca basýn, ne
kadar zengin ve güçlü olursa olsunlar, yolsuzluk yapanlarýn kamuoyunda layýk olduk-
larý çirkin görüntüyü vurgulamak için halka yardýmcý olmalýdýr.

"Bizzat basýn, kendisini rüþvete ve aþýrý ikramlara karþý dikkatle korumaya almalý-
dýr.

"Görgü tanýklarý ve habercilere (aileler dahil) gerekli yasal koruma saðlanmalýdýr."
Sayýn Baþkan, deðerli katýlýmcýlar.
Gerek Ýspanyol parlamenterin önerisi gerekse Lima Evrensel Bildirgesi'nin içeriði,

yolsuzluklarýn önlenmesi ve medyanýn buna katkýda bulunmasýnýn saðlanmasý konu-
sunda önemli stratejileri içeriyor.

Varsayalým ki medya, yetkilileri uyarma ve kamuoyunu bilgilendirme görevini ku-
sursuz olarak yerine getirdi.

Sorunun çözümlendiðini varsayabilir miyiz?
Kuþkusuz hayýr.
Lima Bildirgesi, altý sayfalýk içeriði ile pek çok çözüm yolu önermiþ. Bunlardan

birinde de þu cümle yer alýyor: "Yolsuzluktan sabýkalý kiþilerin politik makamlara ve
kamu güvenliði ile ilgili yerlere atanmasýnýn önlenmesi."

Sanýrým, basýnýn olumlu etkilerini yoðunlaþtýrmanýn olumsuz etkilerini ise azalt-
manýn püf noktasý bu cümlede yatýyor.

Dinlediðiniz için teþekkür ederim.
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