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S U N U Ş

Toplumsal cinsiyet eþitliði, demokrasinin temel bir ilkesi, sürdürülebilir
kalkýnmanýn da koþullarýndan biridir. Toplumu güçlendirmenin temelinde,
kadýnlarýn güçlendirilmesinin önemli bir unsur olduðu gerçeði bulunmaktadýr.
Bu nedenle kadýnlarýn siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katýlýmýný
saðlayacak tüm haklardan erkeklerle eþit þekilde yararlanmalarý ülkemizin
gündeminde üst sýralarda yer alan bir konudur. Eþitliðin saðlanmasý amacýyla
öncelikle kadýnlarýn yasal haklara sahip olmalarý ve bu haklarýn yaþama
geçirilmesi konusunda çalýþmalar yürütülmüþtür. Anayasa, Medeni Kanun,
Ceza Kanunu, Ýþ Kanunu gibi temel yasalarda kadýnlar lehine önemli
deðiþiklikler yapýlmýþ, son olarak kadýna yönelik ayrýmcýlýðýn en aðýr
biçimlerinden olan þiddet konusunda ise aile içi þiddeti önlemek amacýyla
Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul
edilmiþtir. Bunlarýn yanýnda, yasalarýn dilinin ve içeriðinin gözden geçirilmesi
ve eþitlikçi hale getirilmesi amacýyla Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu
tarafýndan 35 yasanýn incelenmesine baþlanmýþtýr.

Yasal düzenlemeler, cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn ortadan kaldýrýlmasýnda
önemlidir. Fakat dünya örneklerinde de görüldüðü gibi yeterli deðildir. Eþitlik
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anlayýþýna uygun olarak hazýrlanan yasalarýn yanýnda toplumsal anlayýþ ve
davranýþ biçimlerini gözden geçirme, sorgulama ve deðiþtirmenin, yani bir
zihniyet deðiþikliðinin gerekliliði öne çýkmaktadýr. Bu zihniyet deðiþikliðini
saðlamak içinse en önemli paydaþ olarak “medya” göze çarpmaktadýr. Zira
medya kýsa sürede büyük kitlelere ulaþma ve onlarý etkileyebilme gücüne
sahiptir. Medya, teknoloji alanýnda kaydedilen geliþmelere paralel olarak yeni
iletiþim araçlarýnýn da devreye girmesiyle beraber toplumsal yaþantýnýn her
alanýnda yer almaktadýr. Sinemadan televizyona, gazeteden Ýnternet’e, video
kliplerden reklâmlara kadar yazýlý ya da yazýlý olmayan çok deðiþik
biçimlerde üretilen medya metinleri, çok çeþitli iletiþim araçlarý aracýlýðýyla
bireylere ulaþmaktadýr. Yaþanan bu deðiþim doðrultusunda medya, bireylerin
düþüncelerinin, davranýþlarýnýn ve deðer yargýlarýnýn oluþumunda önemli bir
role sahip olmaktadýr. Günümüzde bireylerin medya ile kurduðu iliþkilerin,
kiþisel iliþkilerin bile önünde yer alabildiði görülmektedir.

Ulusal ve uluslararasý birçok araþtýrma, kadýnlarýn medyada ikincil bir
konumda temsil edildiðini ve medyada çalýþan kadýnlarýn da ayrýmcýlýða
maruz kaldýðýný göstermektedir. Bu durumun kadýnlarýn toplumsal olarak
yaþadýklarý ayrýmcýlýklarý ve eþitsizlikleri pekiþtirdiði ve yeniden ürettiði
görülmektedir. Bu nedenle kadýn erkek eþitliðinin saðlanmasýnda ve
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýkla mücadelede ele alýnmasý gereken en önemli
alanlardan biri de medyadýr. 

Medyanýn gücünün ve toplumsal cinsiyet iliþkileri açýsýndan öneminin
bilinciyle yola çýkan Komisyonumuz; bu çalýþmayý baþta ilgili kurum ve
kuruluþlar olmak üzere, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve meslek
örgütlerinin dikkatine sunmaktadýr. Raporun hazýrlanmasýnda emeði geçen
Alt Komisyon Baþkaný Zeynep KARAHAN USLU baþta olmak üzere, Alt
Komisyon Üyeleri Antalya Milletvekili Gökçen ÖZDOÐAN ENÇ,
Gümüþhane Milletvekili Kemalettin AYDIN, Ýstanbul Milletvekili Tülay
KAYNARCA, Ýstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK, Ýzmir Milletvekili
Hülya GÜVEN ve Kahramanmaraþ Milletvekili Mesut DEDEOÐLU ile
Komisyon uzmanlarýndan Mehmet ERDOÐAN ve Sezen CÝVELEK’e
katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim.

Azize Sibel GÖNÜL
Kocaeli Milletvekili

Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði 
Komisyonu Baþkaný



v

Ö N S Ö Z
Medyanın gündelik hayatın akışını adeta tanzim eden rolü artık

yadsınamaz boyutlardadır. Paralel olarak bireyin ve toplumun dönüşümünü
etkileme, geliştirme anlamında da, medyanın insan hayatındaki yeri yeni
iletişim teknolojileri ile birlikte hızla genişlemektedir. Fakat toplumların
bugünü ve geleceği adına bu etkileme ve etkilenme süreçlerinin pek çok
yönü insanlık nezdinde giderek çoğalan kaygıları ve soru işaretlerini de
üretmektedir.

Bunlardan biri de bu çalışmaya rehberlik eden küresel ölçekte sınır
tanımayan bir rekabet ortamında işleyişini devam ettiren medya
mecralarının; etik ilkelere odaklanan, hak temelli, toplumsal cinsiyet
eşitliğini sahiplenen bir yayıncılık anlayışını sahiplenip sahiplenemeyeceği
sorusudur. Ya da böyle bir medya düzeninin ‘ilkesel bir hayal’den
gerçekliğe taşıyabilecek bir yol haritası olup olamayacağı halen tartışmalı
bir başka soru ve sorun alanıdır. Ve bir diğer soru “medyanın sosyal
sorumluluğu çerçevesinde tamamen kendi haline bırakılmadan” ama aynı
zamanda “yayıncılık özgürlüğüne ket vurma noktasına” da savrulmadan
eşitlikçi bir bakışın nasıl inşa edilebileceğidir.

Tüm bu soru ve sorun alanlarından hareketle çalışmalarını sürdüren
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu, medya
yapılanışını elbette bir sihirli değnek misali değiştirmeyen; ancak her biri
büyük ve eşitlikçi bir resmin oluşmasına anlamlı katkılar sağlayacak
uygulama örneklerini, tespit ve önerileri değerlendirmiş, kendi toplumsal
DNA’mızı merkeze alarak bu sürece katkı sağlamayı hedeflemiştir. 

Ve üzerinde uzlaştığımız son sözü önden söyleyecek olursak ‘yapacak
çok şey vardır’ ve öğrenilmiş çaresizliklere endekslenerek ilerleme
sağlanılamayacaktır. Toplumsal yapının tamamıyla eşitlikçi hale gelmesini,
ancak ondan sonra medyanın da eşitlikçi olacağı günü ‘Godot’yu
beklermişcesine’ beklemek ya da medyadaki bütün cinsiyetçi bakışın
sorumluluğunu topluma yüklemek meseleyi tüm açıklığıyla sahiplenmekten
kaçınma dışında bir anlam taşımaz.

Medyadaki cinsiyetçi ayrımcılığın sonlandırılması yönündeki tüm
çabalar, demokratik toplum idealinin gerçekleştirilmesine yönelik
gerekliliklerdir. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için verilen mücadele,
bir demokrasi mücadelesidir. Enformasyon çağını yaşayan günümüz
dünyasında kadınların toplum içinde insan onuruna uygun biçimde
konumlanabilmesinde dönüşümü tetikleyebilecek en güçlü unsurlardan biri
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medyadır. Medyanın bu dönüşümü tetikleme ve cinsiyete dayalı
ayrımcılıkla mücadeleye etkin katkı sağlaması halinde ise kazanan bu
mecraların da parçası olduğu insanlık olacaktır.

Böyle bir medya yapılanmasına ulaşmak adına Türk parlamentosunun
pro-aktif siyaset yaklaşımının konu özelindeki bir yansıması olarak
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu da sürece
katkı sağlama adına elini taşın altına koyanlardan olmuş ve tüm üyeleriyle
birlikte özverili bir çalışma sergilenmiştir. Bu çerçevede Komisyon
çalışmalarında emeği geçenlere, görüşleri ile katkı sağlayanlara teşekkür
ediyor, Raporun konunun tüm paydaşlarınca değerlendirilmesini ve yararlı
olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLU
Şanlıurfa Milletvekili

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde
Medyanın Rolü Alt Kom. Bşk.
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GÝRÝÞ
Medya, teknoloji alanýnda kaydedilen geliþmelere paralel olarak yeni

iletiþim araçlarýnýn da devreye girmesiyle beraber toplumsal yaþantýnýn her
alanýndadýr. Sinemadan televizyona, gazeteden internete, video kliplerden
reklâmlara kadar yazýlý ya da yazýlý olmayan çok deðiþik biçimlerde üretilen
medya metinleri, çok çeþitli iletiþim araçlarý aracýlýðýyla bireylere
ulaþmaktadýr. Yaþanan bu deðiþim doðrultusunda medya, bireylerin
düþüncelerinin, davranýþlarýnýn ve deðer yargýlarýnýn oluþumunda ve
deðiþiminde önemli bir role sahiptir. 

Türkiye’de bir yurttaþýn günlük ortalama televizyon izleme süresi 4,3
saat (Radyo Televizyon Üst Kurulu [RTÜK], 2009), internet kullanýmý da
1 saatten fazladýr (ComScore, 2011).  Bu süreler aslýnda insanlarýn medya
ile ne kadar yoðun bir iliþki kurduðunu; aileleri ya da arkadaþlarýyla
geçirdiði zamandan daha fazlasýný medya ile geçirebildiðini ortaya
koymaktadýr. Böylelikle günümüzde bireylerin medya ile kurduðu
iliþkilenme biçimi, kiþisel iliþkilerin bile önünde yer alabilmektedir.

Ýnsanlar medya üzerinden, çoðu kez de parçasý olmadýðý, yaþam
deneyimlerinin sanal müdahili konumundadýr. Ýnsanlýðýn ortalama bilgi ve
algý daðarcýðýnýn ana damarý da medyadýr. Bunlarýn sonucu olarak medya,
zihniyet deðiþikliðini tetiklemenin de en önemli kaynaðýdýr. Zira medya
kýsa sürede büyük kitlelere ulaþma ve onlarý etkileyebilme gücüne sahiptir.
Özellikle televizyon ailelerin kültürel þekillenme sürecinde önemli bir rol
oynamakta; toplumda yaygýn görüþün oluþmasýnda temel bir kaynak
oluþturmakta, toplumu etkilemekte ve deðiþtirmektedir.

Günümüz dünyasýnýn anahtar kavramý deðiþimdir. Deðiþimi
tetiklemenin temel unsuru, konunun algýlanma ve algýlatma biçimine
endekslidir. Bu baðlamda cinsiyet eþitlikçi bir bakýþ açýsýnýn toplumun tüm
kesimleri nezdinde benimsenmesi, yaygýnlaþmasý bakýmýndan medyada
kadýnýn konumlanýþý toplumun konuya yönelik algý ve tutumlarýnýn
biçimlenmesindeki kritik faktördür. Medya, insanlarýn hayatýnda bu denli
önemli bir yere sahip olarak toplumsal cinsiyet eþitliði baðlamýnda
toplumsal dönüþümü olumlu etkileme imkanýna sahiptir. Keza toplumda
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toplumsal cinsiyet eþitliðine yönelik mevcut olumsuz ön kabuller,
önyargýlar, kliþeler göz önüne alýndýðýnda medyanýn önemi daha da
artmakta ve olumsuzluklarý yeniden üretip pekiþtirmesi de söz konusu
olmaktadýr. Medya özetle toplumsal dönüþümü negatif ve pozitif yönde
etkileyebilecek mecralar bütünüdür. Kadýnlarýn siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik hayata katýlýmýný saðlayacak tüm haklardan erkeklerle eþit
þekilde yararlanmalarý ülkemizde merkezi yönetimler aracýlýðýyla üst
seviyede desteklenen bir konudur. Eþitlik anlayýþýna uygun olarak
hazýrlanan yasalarýn yanýnda toplumsal anlayýþ ve davranýþ biçimlerini
gözden geçirme, sorgulama ve deðiþtirmenin, yani bir zihniyet
deðiþikliðinin gerekliliði öne çýkmaktadýr. Bu zihniyet deðiþikliðini
saðlamak için en önemli paydaþ olarak “medya” göze çarpmaktadýr.
Medyanýn toplumsal deðiþime karþý nasýl bir pozisyon aldýðý bu noktada
önem kazanmaktadýr. Medya, kalýp yargýlarý sahiplenmeye devam ederek,
adeta genlere kadar iþlemiþ cinsiyetçi bakýþ açýsýyla, kadýnlarýn geliþimini
yeterince fark edemeyerek toplumsal dönüþümü yavaþlatacak mý yoksa bu
dönüþümü derinden kavrayarak dönüþümün kalbinde mi yer alacaktýr?

Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinde Medyanýn Rolü Alt Komisyonu
parlamentonun toplumsal cinsiyet eþitliði, fýrsat eþitliði vizyonunu ortaya
koyan çalýþmalarýnýn ürünüdür. Bu bakýþ sadece yasama deðil; tüm
toplumsal meselelerde aktif tutum almayý hedefleyen, yol haritalarý ortaya
koyan ve bunlarýn takibini saðlayarak olaylarýn parçasý ve müdahili olan
daha aktif bir parlamenter anlayýþ ile parlamentodan topluma yeni bir cephe
açan bir iletiþim anlayýþýnýn farklý bir konuda izdüþümüdür ayný zamanda.
Bu çerçevede konunun tüm paydaþlarý, medya temsilcileri, içerik üreten ve
yönetenler, sivil toplum kuruluþlarý, akademisyenler, meslek örgütleri
temsilcileri ile çeþitli görüþmelerin gerçekleþtirildiði, ulusal ve uluslararasý
örneklerin incelendiði alt komisyon çalýþmalarý sonucu oluþturulan rapor
mevcut durumu ortaya koymakta ve çözüm önerilerini yansýtmaktadýr. Alt
komisyon çalýþmalarý ve oluþturulan Rapor ile medyanýn üretim süreci ve
içeriðini toplumsal cinsiyet eþitliði mücadelesine katký saðlayacak biçimde
eþitlikçi bir gözden geçirme sürecine tabi tutmak amaçlanmýþtýr. Böylelikle
medyanýn sahip olduðu bu büyük ve önemli güç ile toplumsal cinsiyet
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eþitsizliðini yeniden üreten bir araç olmak yerine, toplumsal cinsiyet
eþitliðini gerçekleþtirme hedefine daha fazla katkýda bulunan bir araçlar
bütününe dönüþtürülmesine katký saðlamak hedeflenmiþtir.

TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonunun 3.11.2011 tarihli
3’üncü toplantýsýnda “Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinde Medyanýn Rolü
Konulu Alt Komisyon”un kurulmasýna karar verilmiþtir. 

Alt Komisyonda görev yapacak Komisyon üyeleri aþaðýdaki þekilde
belirlenmiþtir:

ADI VE SOYADI UNVANI PARTÝSÝ SEÇÝM BÖLGESÝ

Zeynep KARAHAN USLU BAÞKAN AK PARTİ ŞANLIURFA

Gökçen ÖZDOÐAN ENÇ ÜYE AK PARTİ ANTALYA

Kemalettin AYDIN ÜYE AK PARTİ GÜMÜŞHANE

Tülay KAYNARCA ÜYE AK PARTİ İSTANBUL 

Sedef KÜÇÜK ÜYE CHP İSTANBUL

Hülya GÜVEN ÜYE CHP İZMİR

Mesut DEDEOÐLU ÜYE MHP KAHRAMANMARAŞ

Alt Komisyon, çalýþma süresi içinde TBMM’de alt komisyon baþkanýnýn
seçimi ve komisyon çalýþmalarýnda izlenecek yöntemin belirlenmesine
yönelik bir (1) toplantý; konuyla ilgili kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum
örgütleri, meslek örgütleri, akademisyenlerin ve dizi yapým þirketlerinin
temsilcilerinin dinlenildiði beþ (5) toplantý yapmýþtýr. Alt Komisyon, ayrýca,
Ýstanbul’a bir çalýþma ziyareti gerçekleþtirerek iki gün boyunca gazete ve
televizyon genel yayýn yönetmenlerinin, köþe yazarlarýnýn, internet haber
sitelerinin yöneticilerinin, reklam verenlerin ve reklam üreticilerin çatý
kuruluþlarýnýn temsilcilerinin dinlendiði toplam altý (6) toplantý daha
gerçekleþtirilerek 12 ayrý toplantý yapmýþtýr.

Alt Komisyon tarafýndan yapýlan toplantýlar ile bu toplantýlara
komisyonu bilgilendirmek üzere katýlan kurum, kuruluþ ve kiþiler aþaðýda
yer almaktadýr:
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TOPLANTI NO/TARÝHÝ DÝNLENEN KURUM VE KÝÞÝLER

1. TOPLANTI (17/11/2011) Alt Komisyon Baþkanýnýn seçimi ve
çalýþma yönteminin belirlenmesi                                            

2. TOPLANTI (01/12/2011) Prof. Dr. Davut Dursun
RTÜK Baþkaný

Serhat Özeren
Ýnternet Kurulu Baþkaný

Özlem Bozkurt Gevrek
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü

Hacý Mehmet Gani
Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel 
Müdürlüðü 1. Hukuk Müþaviri

3. TOPLANTI (19/12/2011) Orhan Birgit
Basýn Konseyi Baþkaný

Dursun Güleryüz
Radyo Televizyon Yayýncýlarý Birliði
Yönetim Kurulu Baþkaný 

Yusuf Gürsoy
Radyo Televizyon Yayýncýlarý Birliði Üyesi

Salih Memecan
Medya Derneði Baþkaný 

Mustafa Yeþil
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý Baþkaný

Müþerref Özer
GYV Kadýn Platformu Genel Sekreteri  
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4. TOPLANTI (12/01/2012) Prof. Dr. Çiler Dursun
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya Uður Tanrýöver
Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin Ýnceoðlu
Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Can Bilgili
Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi
Ýstanbul Üniversitesi 

Prof Dr. Mutlu Binark
Baþkent Üniversitesi

5. TOPLANTI  (10/02/2012) Ali Saydam
Akþam Gazetesi Yazarý

Perihan Çakýroðlu
Bugün Gazetesi Yazarý

Nuh Albayrak
Türkiye Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni

Fikret Ercan
Hürriyet Gazetesi Yayýn Koordinatörü

Mehmet Kamýþ
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yön. Yrd.

Yusuf Ziya Cömert
Yeni Þafak Gazetesi Genel Yayýn Yön.

6. TOPLANTI (10/02/2012) Ferhat Boratav
CNN Türk Haber Genel Yayýn Yönetmeni

Onur Kumbaracýbaþý
Fox TV Haber Operasyon Müdürü
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Gürcan Çilesiz
TV 8 Haber Genel Yayýn Yönetmeni

Ömer Özgüner
NTV Genel Yayýn Yönetmeni

Bülent Ülgen
Kanaltürk Genel Müdür Yardýmcýsý

Þeyda Karagülmez
Kanaltürk Yapýmcý 

7. TOPLANTI (10/02/2012) Pelin Diþtaþ Yaþaroðlu
Kanal D Genel Yayýn Yönetmeni

Yunus Aylýdere
Samanyolu Yapýmlar Koordinatörü

Hasan Öztürk
Ülke TV Genel Yayýn Yönetmeni

Murat Çiçek
24 TV Haber Müdürü

8.TOPLANTI  (11/02/2012) Abdullah Ekþioðlu
Agency Europe & Anatolia Gen.Yay.Yön.

Ertuðrul Acar
IV. Kuvvet Medya Genel Yayýn Editörü

9.TOPLANTI  (11/02/2012) Fadime Özkan
Star Gazetesi Yazarý
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10. TOPLANTI (11/02/2012) Ahmet Pura
Reklam verenler Der. Yönetim Kur. Baþkaný

Ayþegül Molu
Reklamcýlar Derneði Genel Müdürü

Ýlyas Baþsoy
Reklam Yaratýcýlarý Derneði Baþkaný

11. TOPLANTI (15/03/2012) Ýbrahim Þahin
TRT Genel Müdürü

Çiçek Tahaoðlu
BÝANET Kadýn ve LGBT Haklarý Editörü

Selen Doðan
Uçan Süpürge Kadýn Ýletiþim ve Araþtýrma
Derneði Editörü

Meral Yýlmaz
Medya Sofa Grubu

12. TOPLANTI (21/03/2012) Nurcan Kuran
Erler Film Halkla Ýliþkiler Sorumlusu

Mithat Topaç
Ay Yapým Genel Müdürü

Ayþegül Öz
Avþar Film

Mehmet Eriþti
Focus Film Ankara Temsilcisi ve
Prodüktör

Yeþim Gökçe
Beþiktaþ Kültür Merkezi
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Canan Güllü
Türkiye Kadýn Dernekleri Federasyonu
Baþkaný

Kamil Koç
Mint Prodüksiyon Temsilcisi ve
Televizyon ve Sinema Filmi Yapýmcýlarý
Meslek Birliði Genel Sekreteri

Ilgaz Giritlioðlu
Sis Yapým Yapýmcý

Seçil Ýssi
D Yapým Rek. ve Daðýtým Yapým
Koordinatörü 

Av. Oðuz Müftüoðlu
TÝMS Prodüksiyon Hukuk Müþaviri 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Toplumsal Cinsiyet Eþitliði ya da Eþitsizliði: Demokrasinin Ölçüsü

Özellikle son yýllarda gündemimizde bir hayli yer tutmaya baþlayan
toplumsal cinsiyet kavramý aslýnda çok yenidir. Cinsiyet kavramýndan ayrý
olarak toplumsal cinsiyet kavramý ancak 1960’lar ile kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Bunun arka planýnda ise kadýn erkek iliþkilerinin sadece
bireysel çerçevede belirlenmediði, bunun yanýnda toplumun da bu
iliþkilerde önemli rolü olduðunun kavranmasý vardýr.  Böylelikle biyolojik
özelliklere atýf yapan cinsiyet kavramý ile sosyo-kültürel bir yapýlanmaya
iþaret eden toplumsal cinsiyet kavramý birbirinden ayrýlmýþ ve toplumsal
cinsiyet anlamýnda erkeklik ve kadýnlýk tarihsel, kültürel, toplumsal
baðlamlarda tanýmlanmýþtýr (Savran Acar, 2004; Scott, 2007; 3). Bu
baðlamda birey, doðum sürecinden itibaren kurallar, beklentiler ve uzun
süredir tekrarlandýðýndan artýk kanýksanmýþ olan kalýplarla karþýlaþýr. Aile,
medya, arkadaþ gruplarý gibi etkenler tarafýndan bunlar somutlaþtýrýlarak
bireyler tarafýndan kabullenilir hale getirilir (Bhasin, 2003; 2). 

Toplumsal cinsiyet iliþkilerinin doðasý zamana ve mekâna göre oldukça
deðiþkendir. Bu iliþkiler zamanla deðiþmekte ve kültürden kültüre büyük
farklýlýklar göstermektedir (Outhwaite, 2008; 787-788). Toplumsal cinsiyeti
üreten ve yeniden üreten süreçler hiçbir zaman sona ermemektedir.
Toplumsal cinsiyet bilinçli bir kimlik deðildir; sürekli olarak çevredeki
mesaj ve anlam yapýlarýyla þekillenmektedir (Kaypakoðlu, 2004; 25). Bu
çerçevede ele alýndýðýnda ise toplumsal cinsiyetin oluþumunda medyanýn
rolü dikkati çekmektedir. Zira günümüzde neredeyse bireysel iliþkilerin
önüne geçen medya ile iliþkilenme biçimleri ve toplumsal cinsiyeti
oluþturan süreçler dikkate alýndýðýnda; medyanýn gerek ürettiði anlam ve
mesajlarý dolaþýma sokma hýzý gerekse büyük yaygýnlýðý bu anlam ve
mesajlarý çok geniþ bir çerçeveye yayabilmesinde büyük rolü gözler önüne
sermektedir.

Toplumsal cinsiyet çerçevesinde oluþan iliþkilere bakýldýðýnda bu
iliþkilerin kadýn erkek eþitsizliðinin temelini oluþturduðu görülmektedir. Zira
toplumsal cinsiyet iliþkileri, hayatýn birçok alanýnda erkeklerin daha baskýn
olduðu, kadýnlarýn genellikle ikinci planda kaldýðý eþit olmayan güç iliþkisini
içermektedir. Erkekler ile erkeklere atfedilen iþlevlere ve görevlere verilen
deðer, birçok açýdan kadýnlar ile kadýnlara atfedilen iþlevlere ve görevlere
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verilen deðerden daha büyüktür. Erkek normu, toplumun bütünü için genel
bir norm olarak kabul edilmekte, bu da politika ve yapýlara yansýmaktadýr.
Böylelikle, politika ve yapýlar genellikle erkek üzerinden þekillenmekte,
bilerek ya da bilmeyerek toplumsal cinsiyet eþitsizliðine sebep olunmaktadýr
(Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü [KSGM], 2008; 15).

Toplumsal cinsiyet eþitsizliði sadece kadýnlarý ilgilendiren bir sorun
deðildir. Bu eþitsizlikten en çok etkilenenler kadýnlar olsa da aslýnda tüm
toplum bu sorundan olumsuz etkilenmektedir. Kadýnlarýn ayrýmcýlýða
maruz kaldýðý toplumlar, ekonomi baþta olmak üzere birçok alanda geri
kalmaktadýr. Kadýnlara ikincil bir konum biçerek yaþanan demokrasi,
özünden zedelenmekte böylelikle toplumlar demokrasi açýsýndan da geri
kalmaktadýr (Pateman Akt. Aziz vd. 1994;  9).

Medyanýn Kuþatýcý Halesi: Hayatlarý Þekillendiren Döngü

Medya kýsa sürede ve süreklilik ilkesiyle büyük kitlelere ulaþma
imkânýna sahiptir. Medya, toplumun yapýsýný, kurulu düzenini ve bireyler
arasýnda cereyan eden toplumsal iliþkileri yeniden yaratma, yeniden
þekillendirme, yeniden üretme ve yorumlama gücüne, yeteneðine sahiptir.
Semboller, iþaretler, sayýlar, sözcükler ve resimlerden ya da bunlarýn
bileþkesinden oluþan iletiler yalnýzca mesaj taþýmazlar. Ayný zamanda
insanlarýn dünyasýný yeniden þekillendirip yorumlar, ona yeni boyutlar
kazandýrýrlar (Rivers, 1982; 213).

Medya, neyin dikkate deðer olduðunu ve toplumun neleri görmesi ve
duymasý gerektiðini belirleyerek önemli bir iþlev üstlenmektedir. Günümüz
dünyasýnda medya, toplumun önemli bir sosyalleþme ve uyum saðlama
mekanizmasýdýr. Medyadaki temsiller, özellikle çocuklar, gençler ve ayný
zamanda yetiþkinler için örnek teþkil etmektedir. Michael Ryan ve Doug
Kellner’a göre temsiller içinde yer alýnan kültürden de devralýnmakta ve
içselleþtirilerek benliðin bir parçasý haline getirilmektedir. Bu baðlamda,
temsiller son derece önemli politik önem de taþýmaktadýr  (Akt. Öztürk,
2000; 15).

Medya ayný zamanda toplumsal deðerlerin ne olduðunu, neyin “doðru”
ve neyin “yanlýþ” olduðunu göstermektedir. Medyada yer alan temsillerde
basmakalýp toplumsal cinsiyet rolleri pek çok kez yeniden üretilmekte ve
onaylanmaktadýr. Birçok araþtýrmanýn da ortaya çýkardýðý gibi medyada
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erkek ve kadýn temsillerinin tek tip ve kliþe bir biçimde sunulmasý,
toplumdaki geleneksel eðilimleri desteklemektedir. Çünkü medya ve
özellikle televizyon birçok kiþi için gündelik hayatýn üstesinden
gelinmesinde uyum saðlamayý kolaylaþtýrma iþlevine sahiptir (Dorer, 2006).

Medyayý takip eden bireylerin medyadan ne kadar etkilendiði ve
medyanýn gerçekten ne kadar ‘güce’ sahip olduðu da önemlidir. Medyanýn
etkileri konusunda þiddet gösterimi ve saldýrgan tutumlar arasýndaki iliþkiyi
ele alan kuramcýlar, davranýþ üzerindeki doðrudan ya da dolaylý etkilere
dikkat çekmektedir. Yapýlan araþtýrmalar, iletiþim araçlarýnda þiddet
gösteriminin toplumda þiddetin yaygýnlaþmasýnda etkili olduðunu
göstermiþtir (Malamuth ve Briere, 1996). Medyadaki þiddetin yarattýðý
þiddete duyarsýzlaþma olgusu çerçevesinde çocuklarla ilgili olarak þu
sonuçlara ulaþýlmaktadýr: Çocuklar, þiddet içeren filmler izledikçe þiddete
daha az tepki vermekte, baþkalarýnýn yaþadýðý acý ve sorunlara karþý ilgisiz
kalmakta, empati duymamakta ve toplumda giderek artan þiddet olaylarýna
daha fazla hoþgörü göstermektedir (Bonds, 2002; Szaflik, 2004).

1970’lerden günümüze kadar sürdürülen Kültürel Göstergeler
Projesi’ne göre televizyonu çok seyredenler, az seyredenlere kýyasla
televizyonun oluþturduðu, yaygýn ve tekrarlanan mesaj ve derslerini
yansýtan bir dünya algýsýna daha fazla sahiptir. Bu çerçevede yürütülen
çalýþmalarda, televizyonu çok seyredenlerde yüksek oranda maðdur edilme
korkusu (victimization); diðerlerine karþý güvensizlik (mistrust); dünyanýn
tehlikeli bir yer olduðu algýsý artmaktadýr. Televizyon þiddetine çokça maruz
kalma, davranýþ bakýmýndan deðil; sosyal gerçeklik algýsý, sosyal çevre
hakkýndaki tutumlar ve algýlar üzerindeki etkisi bakýmýndan deðerlendirir.
Ayrýca bu etkinin de davranýþçý psikologlarýn aksine dolaysýz ve kýsa
dönemli deðil; dolaylý, birikerek ve uzun dönemli bir etki olduðu
deðerlendirilmektedir (Gerbner, G. 1998; Özer ve Geresimova, 2010).

1984 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmada ise deneklere farklý miktarlarda
erotik materyal izlettirilmiþ ve bu seansýn ardýndan izledikleri kurgusal bir
tecavüz olayýnda, tecavüz eden kiþiye ne kadar hapis cezasý verdikleri
sorulmuþtur. Deneklerin erotik materyale maruz kalma süreleri arttýkça
tecavüz suçuna yönelimlerinin de o kadar arttýðý bulunmuþtur. Bu iliþkinin
hem kadýn hem de erkek denekler için ayný olduðu, yalnýzca ayný miktarda
erotik materyal izleyen kadýn ve erkek deneklerde, kadýnlarýn
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yönelimlerinin erkeklere göre daha düþük kaldýðý tespit edilmiþtir. Bu da
medyanýn cinsellik konusunda toplumsal bilince nasýl bir olumsuz etki
saðlayabilme yetisine sahip olduðunu bilimsel olarak tespit etmektedir
(Zillman, D., & Bryant, J. 1984).

Türkiye’de yapýlan medya algýsý çalýþmalarýndaki sonuçlar da dikkate
deðerdir. Medya Profesyonellerinin ve Medyanýn Aile Algýsý Araþtýrmasýna
(Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü, 2010) göre katýlýmcýlarýn
büyük bir oraný medyanýn aile deðerleri üzerinde etkili olduðunu
düþünmektedirler (% 76). Eðitim düzeyi arttýkça bu görüþe katýlým
artmaktadýr. Grubun yarýya yakýný (% 46) medyayý olumsuz davranýþlarý
azaltma aracý olarak görmektedir. Medyanýn geleneksel cinsiyet rollerini
etkileyebileceði görüþüne katýlým oraný nispeten yüksektir (% 59).
Katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý (% 55) medyanýn aile yapýsýný olumsuz
etkilediði kanaatindedir. Televizyon Ýzleme Eðilimleri Araþtýrmasý’nda da
(RTÜK, 2009), televizyonun toplumda þiddeti artýrdýðý düþüncesi bir hayli
yüksek destek görmüþtür (% 79.6). Ayný araþtýrmada televizyonun kültür,
örf ve adetlerin geliþmesine yardýmcý ve çocuklarýn sosyal geliþimine
olumlu etkisi olduðu düþüncesi % 45.1 oranýnda destek görmektedir. Kadýn
izlerkitleye yönelik yapýlan ve bu alanda çok istisnai olan “Televizyon ve
Kadýn” isimli çalýþmaya göre de kadýnlarýn yarýdan fazlasý az ya da çok
televizyondan etkilendiðini belirtmektedir. Araþtýrmaya katýlanlarýn %31’i
televizyonun yalnýzlýk duygularýný giderdiðini belirtmiþtir (Karahan Uslu,
2000; 161-162)

Medyanýn etkilerine yönelik bir yorum da Alt Komisyon çalýþmalarý
sýrasýnda yapýlan toplantýlarda ortaya konmuþtur. Yapým firmalarýnýn
dinlendiði 21.03.2012 tarihli 7. Alt Komisyon Toplantýsý’nda Erler Film
adýna katýlan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Nurcan Kuran’ýn aktardýðýna göre
þirketin sahibi Türker Ýnanoðlu’na bir toplantý sýrasýnda Mýsýrlý bir davetli
“Arap Baharý’nýn sebebi sizin dizileriniz. Çünkü mekânlar güzel, kadýnlarýn
yaþamlarý çok güzel, ev hayatý çok güzel, erkekler bakýmlý... Dönüp Arap
ülkeleri bakýyor, ‘Biz neden böyle olmayalým’ diyor” demiþtir. Bu tespit
de bilimsel bir veri olmamakla birlikte mikro gözlem olarak medyanýn ne
kadar öngörülemeyen etkileri de olabileceðini dikkatimize sunan özel bir
örnektir.
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Toplumun Nabzý: Televizyon

Tüm dünya ülkelerinde olduðu gibi ülkemiz özelinde de en yaygýn kitle
iletiþim aracý olan televizyon, ayný zamanda üzerinde en fazla spekülasyon
yapýlan medya konumundadýr. Bunun temel nedenleri arasýnda televizyon
izlemenin günümüz insanýnýn günlük yaþamýnýn bir parçasý haline gelmesi
ve diðer kitle iletiþim araçlarýndan daha kolay takip edilebilir oluþu
gösterilebilir. Televizyon izlemek, televizyon haberleri ve kurguya dayalý
programlarda gösterilen basmakalýp, çarpýtýlmýþ ve oldukça dar bir bakýþ
açýsýndan verilen bir gerçeklikle uyum saðlayan toplumsal bir dünya
görüþünün, izleyiciler tarafýndan yavaþ yavaþ benimsenmesine yol
açmaktadýr (Karahan Uslu, 2000; 13,43).

Özellikle televizyonun çok yaygýn ve geniþ kesimlerin en önemli
eðlenme/bilgilenme aracý olmasý ve insanlarýn yaþamlarýnda televizyon
izlemenin önemli yeri olmasý nedeniyle medyanýn rolü önem
kazanmaktadýr. Zira Türkiye’de kadýnlar günde ortalama 4.5 saat, erkekler
4.1 saat televizyon seyretmektedir (RTÜK, 2009) . 

Televizyonun bir diðer önemi ise tüm toplumu içine alan büyük bir
çimento olmasýdýr. Zira sýnýf, eðitim, yaþ ve cinsiyet gibi deðiþkenler
çerçevesinde de televizyon izleme sürelerine bakýldýðýnda çok büyük
farklýlýklar oluþmamaktadýr (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü
[ATHGM], 2012).

Toplum üzerinde etkisi bu denli yüksek olan televizyonlarýn içeriðine
bakýldýðýnda ise olumsuz bir tablo ortaya çýkmaktadýr. Aslýnda ayrýmcýlýk
içerikten önce izlenecek kanalýn seçimlerinde baþlamaktadýr. Televizyonda
izlenecek kanala babalar, annelerden; erkek çocuklar ise kýz çocuklardan
daha çok karar vermektedir (ATHGM,2012). 

Televizyon programlarýnda, özellikle 1990’lý yýllardan itibaren özel
televizyon yayýncýlýðýyla birlikte, izlenirliði saðlamak üzere cinsellik, þiddet
ve sansasyona dayalý popüler çekicilik unsurlarý daha fazla kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Popüler çekicilik unsurlarýndan en yoðun olarak kullanýlan
unsur kadýn bedeni ve kadýnlarýn birer cinsel objeye indirgenmesidir
(Gencel Bek ve Binark, 2000; 10-11). Yapýlan araþtýrmalarda da
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televizyonda en çok rahatsýz olunan hususlarýn cinsellik (%80) ve þiddet
(%72) olduðunu bulgulamaktadýr (ATHGM, 2012).

Kadýnlarýn eksik temsili ise bir diðer sorunlu husustur. Uzman konuklar
içerisinde kadýnlarýn oraný oldukça düþük seviyelerdedir. Kadýnlar konuk
olduklarýnda da çoklukla ya program sunucusuyla birlikte söyleþiyi asýl
ilerletenler erkek konuklar olmakta ya da kadýnlarýn konuk olduðu
programlar “Dünya Kadýnlar Günü” gibi doðrudan kadýnlarla ilgili konularý
kapsamaktadýr. Dolayýsýyla kadýnlar ve kadýn sorunlarý belirli günlerde ele
alýnmakta; genele iliþkin eðitim, ekonomi, iç ve dýþ politika konularý ele
alýndýðýnda kadýnlarýn katýlýmý hayli sýnýrlý bir oranda kalmaktadýr
(KSSGM, 2000; 266). Televizyonda incelenen haber-siyasi tartýþma
programlarýný tasarlayan ve sunanlarýn da, ana haber bültenlerinde
gündemin önemli maddelerini yorumlayanlarýn da neredeyse tamamý
erkektir. Ayný biçimde söz konusu programlara tartýþmacý ve/veya uzman
olarak katýlan kadýnlarýn oraný ise % 11’dir (Uður Tanrýöver vd. 2008).
Ancak Türkiye’nin potansiyelleri deðerlendirildiðinde uzman olarak
katýlabilecek kadýnlarýn oranýnýn yüksek olabileceði görülmektedir.
Örneklendirirsek, Türkiye’de üniversitelerde kadýn öðretim üyesi oraný
% 41,5; profesörler içerisinde kadýn oraný % 27,4’tür (KSGM, 2012).

Kitleleri Ekrana Baðlayan Güçlü Bað: Yerli Diziler

Türkiye’de yerli dizilere büyük bir ilgi vardýr. Özellikle kadýn
izleyicilerin en çok tercih ettiði tür, yerli dizilerdir (RTÜK, 2009).
Dizilerde, genellikle, erkeðe soðukkanlýlýk, istikrar, cesaret ve baþarý;
kadýnlara ise duygusallýk, zarafet ve sadakat özellikleri atfedilmektedir.
Ayrýca kadýnlar, konumlarý ne olursa olsun genellikle aile içinde ve evde
gösterilmektedirler. Çalýþma yaþamýnda yer alan kadýnlarýn ev kadýný ve
anne nitelikleri ön plana çýkarýlmaktadýrlar. Bununla birlikte þiddet yerli
dizilerin kurucu öðelerinden biridir ve þiddet eylemleri daha çok kadýnlara
yöneliktir. Güldürü dizilerinde bile bu durum deðiþmemektedir (Alankuþ
ve Ýnal, 2000; 76). Yapýlan araþtýrmalarda da kadýn ve erkek iþlerinin
ayrýþýklýðý, para-iktidar iþlerinin kadýnlara yakýþtýrýlmamasý (Uður Tanrýöver
vd. 2008) kadýna yönelik þiddetin toplumsal deðil, bireysel bir sorun olarak



                          
1 Ýncelenen dizilerin isimleri: Muhteþem Yüzyýl; Öyle Bir Geçer Zaman Ki; Umutsuz Ev
Kadýnlarý; Fatmagül’ün Suçu Ne; Arka Sokaklar; Kuzey Güney; Behzat Ç.; Çocuklar
Duymasýn
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ele alýnmasý; kadýnlarýn “canilerin eline düþmüþ kurbanlar” olarak
konumlandýrýlmasý, güç/iktidar sahibi bir veya birkaç erkeðin yardýmý ve
yol göstericiliði ile sorunun üstesinden gelebilmesi (Çam, 2009) gibi
temalar ön plana çýkmaktadýr. 

Maðdurun kadýn olduðu þiddet vakalarýnda þiddet kavramý bile
kullanýlmamaktadýr. Geçmiþe göre kadýna yönelik þiddetin daha fazla temsil
edilmesi olumlu bir geliþme gibi görülse de þiddetin temsili çok sorunlu
olup þiddetin yeniden üretilmesine ve/veya meþrulaþtýrýlmasýna yol
açabilmektedir. Dizilerde kadýna yönelik þiddete karþý koyma ve þiddete
son verme amacýyla polise, savcýya herhangi bir kurumsal mekanizmaya
baþvurulmasý ya da kadýnlar arasýnda kurulabilecek dayanýþma çoðu zaman
gündeme gelmemektedir. Mücadeleci ve baðýmsýz kadýn temsillerinde artýþ
olmasý da bir umut ýþýðý olarak görülebilir. Dizilerin aile içi iliþkiler
kurgusunda ise genellikle kadýn olan maðdurun daha anlayýþlý ve daha
hoþgörülü olduðu tespit edilmektedir (Çam, 2009).

Televizyon dizilerindeki erkek imgesini ele alan ve televizyon
dizilerinde yer alan onlarca karakterin incelendiði bir çalýþmada kadýnlarýn
edilgen, hoþgörülü, zayýf, saf/güzel, çekici, bakýmlý, ince, ikincil ve
yardýmcý konumda, eþine destek, bakýcý, güzellik ve moda konularý
hakkýnda konuþan ve dedikoducu; erkeklerin ise hükmeden, cesur,
saldýrgan, rekabetçi, korkusuz / takým elbiseli, ‘aðýr’, / yönetici, etken,
patron / ava giden, kumar oynayan, siyasetle uðraþan olarak temsil edildiði
görülmektedir (Tanrývermiþ, 2007).

Televizyon dizileri ile ilgili olarak alt komisyon çalýþmalarý sýrasýnda
komisyon uzmanlarý tarafýndan yapýlan en çok izlenen sekiz diziye1 yönelik
incelemede ise dizilerde ücretli bir iþte çalýþmayan 1 erkeðe karþýlýk 9 kadýn
olduðu görülmektedir. Oysa istihdam oranlarýna göre 1 çalýþmayan erkeðe
karþýlýk çalýþmayan kadýn sayýsý 3’tür (KSGM, 2012). Bu da medya
profesyonelleri tarafýndan sýklýkla dile getirilen “gerçeði yansýtma”
iddiasýnýn geçersiz olduðunu gözler önüne seren örneklerden biridir.
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Dizlerdeki bu durum zaman zaman köþe yazýlarýnýn da konusu
olmaktadýr. Alt komisyon çalýþmalarýnýn da deðerlendirildiði köþe yazýsýnda
(Cerrahoðlu, 2012), diziler þöyle ele alýnmaktadýr: “Yerli diziler ‘toplumsal
cinsiyet eþitliði deðerleriyle hiç barýþýk deðil’ ve dizilerde kadýn kadýna
iliþkilerde klasik fettan kadýn þablonuna sýklýkla rastlanýyor. Kýyasýya rekabet
içindeki kadýnlar birbirlerinin arkasýndan dolap entrika çeviriyorlar. “Yer
Gök Aþk”, “Lale Devri” gibi diziler kadýnlarýn kurduðu tuzaklar üzerinden
yol alýyor.”  Yazýnýn sonunda, dizi yapýmcýlarýnýn ‘senaryo, hayatýn içinden
çýkan karakterlere yer verir’ itirazýna yönelik þu soru yer almaktadýr: “Türk
toplumunda hayatýn içinden çýkan kadýnlar, bunlar mýdýr?”

Konuyla ilgili Berger’in (2006) çalýþmasýnda kadýnlarýn cinsel obje
olarak kullanýmýnýn kökeninde “ideal” seyircinin her zaman erkek olarak
kabul edilmesi, kadýn imgesinin onun gururunu okþamak amacýyla
düzenlenmesi tespiti yer bulmaktadýr. 

Son yýllarda televizyon programlarý kadýn ve erkeklerin daha dengeli
ve eþitlikçi temsili yönünde deðiþikliðe uðramaktadýr. Kadýnlar geleneksel
rolleri dýþýnda da temsil edilmektedir. Geleneksel kadýn imgesine ek olarak
çaðdaþ, özgüvenli, çalýþkan, rasyonel, güçlü ve baðýmsýz kadýn imgesi de
programlarda yer bulmaya baþlamýþtýr. Bu olumlu bir geliþmedir. Fakat
deðiþim oldukça yavaþtýr. Medya metinlerinin üreticileri kalýpyargýlardan,
kliþelerden etkilenmekte, böylelikle de toplumdaki daha hýzlý deðiþimin
medyaya yansýmasý hýzlý olamamaktadýr. Örneðin televizyon dizilerindeki
çalýþan ve yönetici olan kadýnlarýn oraný gerçek hayatla kýyaslandýðýnda
oldukça düþüktür. Oysa Grant Thornton’ýn (2012) 40 ülkeden iþ dünyasý
temsilcileri ile gerçekleþtirdiði ‘Kadýn Yöneticiler’ araþtýrmasýna göre
Türkiye kadýn yönetici 40 ülke arasýnda 8. Sýrada yer almýþtýr. Türkiye’de
kadýn yönetici oraný bir önceki yýla göre % 6 artmýþ böylelikle de dünya
ortalamasýnýn 10 puan, Avrupa ortalamasýnýn 7 puan önünde yer almýþtýr.
Kamuda da son yýllarda kadýn yönetici sayýsý hýzla artmaktadýr. 2007 yýlýnda
% 5 olan kadýn daire baþkaný oraný 2012 yýlýnda %16’ya; % 4 olan kadýn
genel müdür yardýmcýsý oraný ise %12’ye ulaþmýþtýr. 

Yerli dizilerin günümüzde gördüðü büyük ilgi göz önünde tutulursa
televizyondaki olumlu rol modellerinin toplum içerisinde büyük bir pozitif
etki yaratacaðý, toplumda zaten var olan dönüþüme büyük destek
saðlayabileceði unutulmamalýdýr. Örneðin Muhteþem Yüzyýl dizisinin 23
Mayýs 2012 tarihinde yayýnlanan 61. Bölümünde padiþahýn kadýna yönelik
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þiddeti uygulayan bir kocayý cezalandýrmasý, þiddetin bahanesi
olmayacaðýný belirtmesi kurgunun doðal akýþý içerisinde nasýl sosyal açýdan
faydalý iþler yapýlabileceðine ve kadýna yönelik þiddetle mücadeleye destek
olunabileceðine örnek niteliðindedir. Medyanýn, kadýnlarýn her türlü hak
ve fýrsattan eþit bir biçimde yararlanmak amacýyla gerçekleþtirdikleri büyük
yürüyüþlerinin hýzlandýrýcýsý mý yoksa yavaþlatýcýsý mý olacaðý sektörün
tercihleriyle belirlenecektir.

Ýkincil Konumun En Kolay Tespit Mecrasý: Gazeteler

Gazetelerde kadýnlarýn temsil ediliþ biçimleri incelendiðinde en dikkat
çekici durum, gazetelerin birinci sayfalarýnda kadýnlarýn neredeyse
olmamasýdýr. Baþ sayfalarýn sadece beþte birinde kadýnlar yer bulmaktadýr.
Kadýnlarýn konu olduðu birinci sayfadaki iki haberden biri ise magazindir.
Çünkü birinci sayfalar aðýrlýklý olarak iç ve dýþ politika, ekonomi gibi
genellikle erkeklerin ilgi alanýna girdiði varsayýlan konulara ayrýlmýþtýr.
Siyaset, ekonomi, hukuk gibi konularda haber kaynaðý ya da fikir alýnacak
uzman olarak ise genelde erkekler tercih edilmektedir. Kadýnlar için
hazýrlanan haberler olarak adlandýrýlan kültür, sanat, moda, saðlýk, magazin
vs. haberleri ise gazetelerin orta ve son sayfalarýnda ya da eklerde yer
almakta ve bu sayfalarda kadýnlara genellikle çocuk bakýmý, kiþisel bakým,
diyet vb. konularda kaynak ya da uzman olarak baþvurulmaktadýr (Uður
Tanrýöver vd. 2008).

Siyaset alanýndaki kadýnlarla ilgili haberlerde ise çocuðu için
fedakârlýkta bulunan ünlü siyasetçiler, günlük gazetelerde sýkça yer alan
haber konularý arasýndadýr. Bir iþ kadýný ya da kadýn siyasetçiyle yapýlan
söyleþilerde bile mutlaka o kiþinin en iyi yaptýðý yemeklere ya da çocuklarý
ve/veya eþiyle geçirdiði zamana iliþkin sorular sorulmakta, bu baðlamda
fotoðraflar kullanýlmaktadýr. Kadýn siyasetçilerin haberleþtirilmesinde
siyasetçi kimliklerinden ziyade kadýn kimlikleri, saç modeli ve kýyafeti gibi
görsel öðeler ön plana çýkarýlmaktadýr. Deðiþik ülkelerden verilecek
örneklerde de durum deðiþmemektedir. Örneðin Yeni Zelanda’nýn
Baþbakanýnýn kadýn; kadýn politikacýlarýnýn oranýnýn %32 olduðu dönemde
dahi gazetelerdeki politika haberlerinin %18’inde kadýnlar yer almýþtýr
(Callamard, 2006). Güney Afrika Cumhuriyeti’nden bir örnekte ise kadýn
politikacýlarýn erkek meslektaþlarýna göre yargýlamaya daha sýk maruz
kalmakta olduðu ortaya konmaktadýr. Kimi çalýþmalara göreyse medya,



                          
2 Bu tarz, sorumsuz bir yayýncýlýk anlayýþý örneði de kýsa bir zaman önce kamu yayýncýlýðý
anlayýþýna sahip olmasý beklenen TRT tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. TRT Haber’de
yayýnlanan “Kuklagiller” adlý bir programda hekime yönelik þiddeti ‘hicveden’ videoda
hekime yönelik þiddetin sýradanlaþtýrýlmasý, kýsmen eleþtirse de genelinde þakaya
alýnabilecek bir tema olarak yansýtýlmasý görülmüþtür (http://gundem.milliyet.com.tr/trt-
nin-kuklagiller-i-hekime-yonelik-siddetle-dalga-gecti/gundem/gundemdetay/29.04.2012/1
533999/default.htm).
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erkeklerin hatalarýyla da ilgilenmekte ama kadýnlar hata yaptýðýnda onlara
karþý daha acýmasýz olmaktadýr (Janet Love’dan aktaran Ross, 2004; 64).
Haber medyalarýnýn genel olarak kadýn politikacýlarý eylemlerinden çok
kiþiliklerinden dolayý eleþtirdiði görülmektedir (Ross, 2004; 154). Kadýn
politikacýlarýn gazetecilerin deðerlendirmelerine konu olmasýyla ilgili bir
örnek ise durumu tek baþýna anlaþýlýr kýlabilmektedir. Ýngiliz futboluyla ilgili
radikal bir karar alan Margaret Thatcher þöyle deðerlendirilmiþtir: “O kararý
kadýn haliyle Ýngiltere Baþbakaný Thatcher almýþtý!” (Tanburacý, 2012). 

Gazetelerin aile içi þiddet olaylarýna iliþkin haberleriyle ilgili bir
çalýþmada bu haberlerde, konunun toplumsal bir sorun olarak deðil, daha
çok bireysel þiddetle iliþkili, polis adliye vakalarý olarak deðerlendirildiði,
okuyuculara da öyle yansýtýldýðý ortaya konmaktadýr. Kadýna yönelik þiddet
olgusunu toplumsal sistem ile iliþkilendirebilecek kavram ve tanýmlarýn
haber metinlerinde yer alma düzeyi son derecede düþüktür. En belirgin
yapýsal sorunun “sansasyonelleþtirme” olduðu ve bu sorunla mücadele
edilmesi gerektiði görülmektedir (Gencel Bek, 2008).

Çok sýk karþýlaþýlan temsil edilme biçimlerinden bir diðeri, kadýnlarýn
çeþitli þiddet biçimlerine maruz kalan “kurban” olarak sunulmasýdýr. Bu
haberler de gazetelerin üçüncü sayfalarýnda yoðunlaþmaktadýr. Toplumsal
bir olgu olan þiddet, kiþisel bir sorun olarak ve genellikle magazin haberi
biçiminde ele alýnmakta, toplumun erkek egemen deðerleri
sorgulanmamakta, saldýrýya uðrayan kadýnýn fotoðraflarýna yer verilerek
kadýn teþhir edilmekte, özellikle saldýrganýn davranýþýný meþrulaþtýracak
ifadeler kullanýlmaktadýr. Bu durumu anlatan belki de en çarpýcý örnek,
Habertürk gazetesinin 7 Ekim 2011 tarihli “Kadýna Þiddette Son Nokta!”
haberidir; gazetenin sürmanþetinde görülen kocasý tarafýndan sýrtýndan
býçaklanmýþ, çýplak kadýn cesedi fotoðrafýdýr (Habertürk, 2011).2 Bununla
birlikte þiddetin önlenmesine yönelik politikalara/faaliyetlere iliþkin
haberlerin oraný çok düþük olmaktadýr (Aziz vd. 1994; 23).
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Küresel Medya Ýzleme Projesi’ne göre (2010) dünya nüfusunun
%52’sini oluþturan kadýnlar, medya haberlerinin ancak % 21’ine konu
olmaktadýr. Kadýnlar haberlerde konu olarak yer aldýklarýnda daha çok
sanat, sosyal konular, suç, þiddet gibi konularda görülmektedir. Hukukla
ilgili haberlerin % 8’inde kadýn, özne durumundadýr. Politika alanýndaki
haberlerde ise kadýnlar nadiren yer almaktadýr. Araþtýrmanýn Türkiye
sonuçlarýna göre haberin öznesi durumundaki kiþilerin % 76’sýný erkekler,
sadece % 24’ünü kadýnlar oluþturmaktadýr. Gazetelerdeki haberlerin
% 25’inde de kadýn, haberin öznesi durumundadýr. 

Gazetelerdeki önemli sorun da, kaynaðý ya da ciddiyeti belirli olmayan
‘araþtýrmalara’ göre haberler yapýlmasý ve böylelikle de kadýnlarla ilgili
birçok olumsuz haber ya da baþlýðýn yaratýlmasýdýr. Bu durumu örneklersek
“Kadýnlar kalýn kafalý çýktý: Erkekleri sevindirecek bir haber daha!
Bayanlarýn kafasý erkeklerden daha kalýn!” haberidir (Habertürk, 27 Ocak
2008). Güncel bir diðer örnek olan, “Dekolte, erkek kitle imha silahý mý?”
baþlýklý 1.sayfa haberinde ise þunlar yazýlmaktadýr: “Ýngiltere’de yapýlan
bir araþtýrmaya göre kadýnlar, erkeklerle girdiði savaþlarý kazanabilmek için
kendi kitle imha silahýný kullanýyor: Göðüs dekoltesi!” (Habertürk, 31 Mart
2012).

Kýsa Zamanda Algý, Etki ve Satýþ: Reklâmlar

Reklâmlarda ise diðer türlerin aksine kadýn ve erkeklerin sayýsal olarak
dengeli olduðu görülmekte; fakat temsilin niteliðindeki dengesizlik önemli
bir sorun alaný olarak göze çarpmaktadýr. Kadýn karakterler daha genç ve
erkeklerin destekleyicisi olarak sunulmakta, yaþlý karakterler çok fazla
temsil edilmemekte, kadýn-erkeklere ait geleneksel kalýpyargýlar reklâmlar
tarafýndan yeniden üretilmektedir. Reklâmlarda erkekler özellikle otoriter
rollerdedir. Kadýnlardan çok daha fazla sayýda “güvenilir arka plan
seslendirmesi” yapmaktadýr. Reklâmlarda kullanýlan basmakalýplarla ilgili
olarak Amerikalý sosyolog Erving Goffman, kitle tüketimi ve ürün
reklâmýnýn “diþilik” ve “erkeklik” tiplerini þimdiye kadar görülmedik
boyutta standartlaþtýrdýðýný ve genelleþtirdiðini belirtmektedir. Goffman,
tanýtým materyallerinin analizi konusundaki sözsüz ifadelerle ilgili
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araþtýrmasýnda erkek karakteristiðinin nasýl baskýn, bedenen üstün, uzman
ve öncelikli; buna karþýlýk kadýn karakteristiðinin ikinci sýnýf, kuvvetsiz,
bilgisiz, pasif ve bedenleri elde edilebilir olarak düzenlendiðini ortaya
koymaktadýr. Reklamlarda ideal bir kadýn tipi vardýr ve bu ideal kadýn
sadece güzel deðil; ayný zamanda formda bir vücuda da sahiptir (Akt.
Gorschenek, 1994).

Televizyon reklamlarýnda toplumsal cinsiyet temsillerini inceleyen 2011
yýlýnda hazýrlanmýþ bir RTÜK uzmanlýk tezinde de (Çimen, 2011)
yukarýdakilere paralel olarak reklamlarda toplumsal deðerler açýsýndan
kadýnýn daha çok duygusal, baðýmlý, itaatkâr, fedakâr, uzlaþmacý, korkak,
uysal, güzel, çekici, seksi olarak; erkeðin ise özgür, güçlü, karar verici
olarak temsil edildiðini ortaya koymaktadýr. Kadýn, televizyon
reklamlarýnda genellikle özel alana ait rolleriyle bir nesne; kamusal alanda
ise daha çok fiziksel özellikleriyle -güzelliði ve çekiciliðiyle- var
olabilmektedir. Böylece özel alanla bütünleþtirilen kadýn, kamusal alana
hâkim olan erkek karþýsýnda ikincil bir konuma itilmektedir. Üstelik kadýnlar
üzerinde baský giderek büyümekte, her gün kadýnlara nasýl görünmeleri
gerektiðini dikte eden onlarca reklam topluma servis edilmektedir.

Reklamlarda kadýn hem özel alanda hem de kamusal alanda daha çok
tüketici olarak kurgulanmaktadýr. Hatta, reklamlarda kadýnlara yönelik
tüketicilik vurgusu bazen aþýrý boyutlara gidebilmektedir. Somut bir örnekle
ifade edilirse Nisan 2012 itibariyle ulusal televizyonlarda yayýnlanan bir
reklamda (http://www.youtube.com/watch?v=cxY-czCZYC8) iki ünlü kadýn
þarkýcýnýn sadece bir çift ayakkabý için birbirleriyle yarýþtýðý, kýyafetlerini
parçaladýðý, birbirlerinin kafasýný yere vurduðu yani açýkça þiddet uyguladýðý
ve ‘kadýn kadýnýn kurdudur’ kliþesini yeniden ürettiði görülmektedir.

Biomen adlý þampuanýn reklamýnda ise kadýn kýyafeti giymiþ býyýklý
erkekler efemine hareketler içinde ‘kadýn kýyafeti giymiyorsan kadýn
þampuaný da kullanma, erkeksen erkek þampuaný kullan’ gibi mesajlar
vermekte, kadýnsý olmak bir alay konusu ya da aþaðýlanacak bir durum olarak
gösterilmektedir (http://www.youtube.com/watch?v=7r4ZxTMVDjQ).

Kadýnlarýn cinsel obje olarak kullanýlmasý ise bir diðer istismar alanýdýr.
Örneðin Mayýs 2012 itibariyle halen yayýný süren ve Brezilyalý model
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Adriana Lima’nýn oynadýðý Mavi Jeans reklamý (http://www.youtube.com
/watch?v=1vEfEFpgni4), kadýnlarýn erkekler için bir ‘seyirlik nesne’
konumunda sunulmasýna bir örnektir. Reklamda bir tarafta çeþit çeþit
kýyafetler deneyen ve sonunda bir gömlek ile kýsa bir þortta karar veren Lima
diðer tarafta ise bulunduðu binanýn kapýcýsý ve tamamý erkeklerden oluþan
‘mahallenin gençleri’ bulunmaktadýr. Kapýcý ve genç erkekler Lima’nýn
kapýsýna gelerek onu seyretmeleri kadýnlara ‘seyirlik nesne’ konumu
biçilmesinden kaynaklanan ‘cinsiyetçi’ bir tercihtir.

Bilgiden Eðlenceye Her Þey Sadece Bir Týk Ötede: Ýnternet
Televizyon, gazete, dergi ve sinema gibi geleneksel medya araçlarýndan

farklý olarak dijital kodlama sistemine dayanan, iletiþim sürecinin aktörleri
arasýnda eþ zamanlý ve çok yoðun kapasitede, yüksek hýzda karþýlýklý ve
çok katmanlý etkileþimin gerçekleþtiði multimedya biçimselliðine sahip
yeni iletiþim araçlarý artýk yaþamýn her alanýnda ve anýnda kullanýlmaktadýr
(Binark, 2007; 5). 

Yeni iletiþim teknolojilerine katýlým ve eriþim açýsýndan kadýnlar,
dezavantajlý gruptur. Bilgisayar ve internet kullaným oranlarý 16-74 yaþ
grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadýnlarda %36,9 ve
%35,3’tür. Bilgisayar ve internet kullaným oranlarýnýn en yüksek olduðu
yaþ grubu 16-24 yaþ grubudur. Kadýnlarýn kullaným oranlarý geçmiþ yýllara
göre artmýþ olsa da erkeklerle arasýndaki fark ayný kalmýþtýr (TÜÝK, 2011).
Intel (2009) tarafýndan gerçekleþtirilen bir baþka çalýþmada da ayný durum
tespit edilmiþtir. Araþtýrma sonuçlarýna göre, kadýnlarýn %32,3’ü hiç
internet kullanmazken, erkeklerde bu oran % 10,2’dir. Ayrýca hanelerdeki
duruma bakýldýðýnda, %48,4’ünde “ailenin yetiþkin oðlu”, % 34,6’sýnda
“baba”, % 30,3’ünde “ailenin yetiþkin kýzý” ve yalnýzca %18’inde “anne”
bilgisayar kullanmaktadýr.  

Uluslararasý çalýþmalar da benzer sonuçlar vermektedir; birçok ülkenin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen bir araþtýrmaya göre iletiþim teknolojileri daha
çok erkekler tarafýndan, internet ve eðlence amacýyla kullanýlmaktadýr
(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2005).

Ýnternet için getirilecek en önemli eleþtirilerin baþýnda ise kadýnlarýn
görsel obje olarak kullanýmlarýnýn bir hayli yüksek olmasý ve haberler baþta



                          
3 24 Mart 2012 tarihinde yapýlan arama sonuçlarýnda bu sonuçlar elde edilmiþtir.
4 “Youtube”, internet kullanýcýlarýnýn videolarý gönderebildiði, paylaþabildiði ve
izleyebildiði bir web sitesidir. Ýnternet üzerinden çalýþan online bir ödeme sistemi olan
“PayPal” firmasýnýn çalýþanlarý tarafýndan 15 Þubat 2005 tarihinde kurulmuþtur. Yüksek
kullanýcý rakamlarýna ulaþmasýnýn ardýndan 9 Ekim 2006 tarihinde Ýnternette en çok
kullanýlan “Arama Motoru”nun geliþtiricisi olan “Google Inc” tarafýndan 1.65 milyar dolara
satýn alýnmýþtýr (http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube05.03.2012 tarihinde eriþilmiþtir).
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olmak üzere içeriðin cinsiyetçi olmasýdýr. Bir örnek olarak trafik
kazalarýnda þoför, kadýnsa cinsiyetinin vurgulanmasý gösterilebilir. Google
arama motorunda “kaza kadýn þoför” yazarak arama yapýldýðýnda 155.000
“kaza erkek þoför” yazarak arama yapýldýðýnda ise sadece 899 sonuç
çýkmaktadýr.3 Trafik kazasý ile þoförün cinsiyeti arasýnda bir bað
olmamasýna ve erkek þoförler kaza yaptýðýnda cinsiyetleri belirtilmemesine
raðmen kadýnlar kaza yaptýðýnda cinsiyet vurgulanmaktadýr. Kadýnýn
objeleþtirilmesine örnek bulmak için internete sadece göz atmak yeterlidir.
Bir örnek olarak saygýn haber mecrasý CNN Türk’ün 9 Mayýs 2012
tarihinde ana sayfa haberlerinden birinde uluslar arasý bir sanat etkinliðine
katýlanlarýn kýyafetleri “Bu þýklýk yarýþýna yürek dayanmaz!” baþlýðý ile
kullanýcýya ulaþtýrýlmýþtýr. 

Geleneksel medyadaki profesyoneller/medya meslek mensuplarý eliyle
üretilen temsiller ile tüm dünyada en çok kullanýlan video paylaþým sitesi
‘Youtube’la4 karþýlaþtýrýldýðýnda ilginç sonuçlar çýkmaktadýr. Ýnsanlarýn
serbestçe videolarýný yüklediði ve geleneksel medyayla kýyaslandýðýnda
daha “doðal” bir akýþýn yer aldýðý Youtube web sitesinde kadýn ve erkek
temsillerinin çok daha az kalýp yargý içerdiði, temsillerin daha az abartýlý,
daha “gerçekçi” ve çeþitli olduðu belirlenmiþtir (Gauntlett, 2008; 73).

Kýz Çocuklarýna Kapalý Bir Dünya: Elektronik Oyunlar

Yeni iletiþim teknolojilerinde en önemli farklýlýk, elektronik oyunlardadýr.
OECD ülkeleri ortalamasýna göre erkek çocuklar, kýz çocuklarýna göre iki
kat fazla oyun oynamaktadýr (OECD, 2005; 40).  Elektronik oyunlarýn
yapýlarý ve içeriði erkeklere göre tasarlanmaktadýr. Genelde erkeklerin,
erkekler için ürettikleri bu oyunlarda kadýnlarýn baþrolü aldýðý nadiren
görülmektedir. Bu oyunlarda kadýnlar, erkek karakterlerin amaçlarýna
ulaþmasýnda aracý rolü oynamakta; kadýnlarýn yardýma ihtiyacý olan zayýf
cinsiyet biçiminde sunulmasýyla da sýklýkla karþýlaþýlmaktadýr. Bilgisayar
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oyunlarý gençlerin duyarsýz olabilme olasýlýðýný artýrmaktadýr. Çeþitli
araþtýrmalar, oyunlarda cinsiyetçi karakterlere maruz kalan gençlerin -
özellikle cinsellikle ilgili konularda- ayrýmcýlýðý daha kolay kabul ettiklerini
ortaya koymaktadýr (Claro, 2007; 5). Zira cinsel þiddet baþta olmak üzere,
kadýna yönelik þiddetin tüm unsurlarý bu tip oyunlarda doðallaþtýrýlmakta ve
meþrulaþtýrýlmaktadýr (Çetinkaya, 2008).

Bu alandaki olasý tehditlerin en uç ve kabul edilemez yansýmalarýndan
biri Grand Theft Auto III oyunudur. Bu oyunda oyuncu, hayat kadýnlarý ile
iliþkiye girebilmekte ve onlarý öldürdüðü takdirde paralarýný almaktadýr
(Grand Theft Auto III, 2012). RapeLay isimli oyunun konusu ise insanlýk
adýna bir diðer utanç vesilesidir. Oyunun amacý, erkek karakterin bir
ailedeki 3 kadýna tecavüz etmesidir. Hatta kurban kadýnlarýn hamile kalýp
kürtaja zorlanmasý gibi detaylar dahi vardýr. 2006 yýlýnda sürümü
gerçekleþtirilen oyun, bir süre dünyadaki en büyük satýþ sitelerinden olan
Amazon.com’da da satýþa sunulmuþtur. Ancak 2009 yýlýnýn þubat ayýnda
Ýngiliz milletvekili Keith Vaz tarafýndan konu Ýngiliz Parlamentosuna
taþýnmýþtýr. Equality Now adlý sivil toplum kuruluþunun sözcüsü Taina Bien
Aime de, oyunun raflardan kaldýrýlmasý için çaba sarf etmiþtir. Bu tip
çabalarýn sonunda oyunu Amazon.com satýþtan çýkarmýþ; ayný yýlýn mayýs
ayýnda ise Japonya’da yasaklanmýþtýr (RapeLay, 2012).

Çocuklarýn medya ile þiddet baðlamýnda iliþkilenmesi -elektronik
oyunlar baþta olmak üzere- olumsuz sonuçlara yol açmaktadýr. Türkiye’de
psikolog ve psikiyatristlerden oluþan bir çalýþma grubu tarafýndan yapýlan
çalýþma, çocuklarýn þiddet içeren filmler izledikçe gerçek dünyadaki þiddete
daha az tepki verdiðini, baþkalarýnýn yaþadýðý acý ve sorunlara karþý ilgisiz
kaldýðýný, empati duymadýðýný ve toplumda giderek artan þiddet olaylarýna
daha fazla hoþgörülü davrandýðýný göstermiþtir (RTÜK, 2005). Dünyanýn en
saygýn týp dergilerinden Lancet’te yayýnlanmýþ uluslararasý baþka bir
çalýþmada da medyada þiddet ile saldýrgan davranýþlar arasýndaki baðlantýyý
araþtýran deðerlendirmelerde küçük çocuklarda, þiddet içerikli televizyon ve
film izleme ile saldýrgan davranýþlarda artýþ arasýnda tutarlý kanýtlarýn
bulunduðu bildirilmiþtir (Giachritsis’den Akt. RTÜK, 2005).

Sonuç olarak kadýnlarýn iletiþim sistemlerine katýlýmýnda ve
ulaþabilirliðinde yaþanan toplumsal cinsiyet eþitsizliði internet dahil tüm
medya mecralarýnda halen yeniden üretilmekte, toplumda mevcut cinsiyet
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ayrýmcýlýðýnýn devamlýlýðý saðlanmakta, eþitsizlikler güçlendirilmekte;
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðý besleyen söylem sürekli tekrarlanmaktadýr. Bu
durum ise sadece kadýnlar deðil tüm topluma zarar vermektedir. 

Medyada Üretim ve Kadýn Çalýþanlar: Kalýn Cam Tavanlar

Medyada kadýnlarýn yer alýþ biçimleri kadar sektördeki çalýþan
kadýnlarýn durumu da önemlidir. Kadýna yönelik mesleki ayrýmcýlýðýn
yaþandýðý sektörlerden biri medyadýr. Medyada en üst yöneticiler arasýnda
kadýn oraný oldukça düþüktür. Basýnda istihdam edilen kadýnlarýn çoðu
haber muhabiri, magazin yazarý ve kadýn sayfasý yazarý olarak kurumsal
hiyerarþinin daha alt kademelerinde yoðunlaþmaktadýr. Kadýnlar, medyada
da evdeki sorumluluklarýnýn uzantýsý olarak görülebilecek alanlarda yer
bulmaktadýr. Siyaset, ekonomi gibi haber alanlarýnda kadýnlar azýnlýktadýr.
Türkiye’de 1990’larýn baþýndan itibaren özel televizyon þirketlerinin
sayýlarýnýn hýzla artmasýyla birlikte özellikle televizyon ve sinemada
kadýnlarýn sayýsý artmýþ ve daha üst konumlara gelebilmiþlerdir. Ancak
halen medya sektöründe çalýþan kadýnlar genellikle orta düzeydeki
pozisyonlarda yer almakta, üst yönetim kademesi genellikle erkeklerden
oluþmaktadýr. Sektörün üst düzey yönetim kadrolarý adeta kadýn katký ve
katýlýmýndan arýndýrýlmýþ durumdadýr.

Yazýlý basýnda çalýþan personelin kadrolarý incelendiðinde ulusal, yerel
ve bölgesel yayýnlarý inceleyen 2009 yýlý Yazýlý Medya Ýstatistiklerine göre
gazete ve dergilerde çalýþanlarýn % 30,6’sýný kadýnlarýn oluþturduðu
görülmektedir. Yönetim pozisyonundaki kadýn çalýþanlarýn oraný % 15
seviyesindedir (TÜÝK, 2010). Komisyon çalýþmalarý sýrasýnda komisyon
uzmanlarý yaygýn medya sýnýflandýrmasýna giren gazete ve televizyonlarýn
Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü’nün web sitesinde yer alan
künyelerini temel alarak bir çalýþma gerçekleþtirmiþtir. Sonuçlarý Tablo 1 ve
2’de özetlenen çalýþma yönetim kademlerindeki kadýnlarýn sayýca
düþüklüðünü açýkça ortaya koymaktadýr. 

Rakamlar incelendiðinde ilk dikkati çeken yalnýzca en üst düzeyde
deðil, bunun bir altýndaki kademede de kadýnlarýn sayýsýnýn çok az
olduðudur. Gazetelerde en üst seviyede hiç kadýn yokken televizyonlarda
bu sayý yalnýzca 2’dir. Dikkat çeken bir diðer husus ise künyelerde yer alan
diðer sorumlular yani orta düzey yöneticiler açýsýndan kadýnlarýn görece
yüksek oranlarda olduðudur. Gazetelerde bu oran %21,5, televizyonlarda
ise %33,3’tür.
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Tablo 1 Gazete yöneticilerinin cinsiyetlerine göre oranlarý

Tablo 2 Televizyon yöneticilerinin cinsiyetlerine göre oranlarý

GÖREV KADIN ERKEK TOPLAM
Genel Yayýn Yönetmeni 
/ Genel Müdür (En Üst düzey
yönetim

2 (% 4) 23 (% 96) 25 (% 100)

Diğer Üst Düzey Yönetim 
(Yönetmen Yrd. Müdür Yrd.
vb.)

2 (% 9,1) 20 (% 90,9) 22 (%100)

Haber Genel Yayın Yönetmeni
/ Daire Başkanı / Müdürü

5 (% 23,8) 16 (% 76,2) 21 (% 100)

Künyedeki diðer sorumlular
(Haber müdürü, ekonomi
müdürü,  operasyon müdürü vb.)

8 (% 33,3) 16 (% 66,6) 24 (% 100)

Ankara Temsilcisi 6 (% 31,6) 6 (% 66,6) 24 (% 100)

TOPLAM 22 (%19,8) 89 (% 80,2) 111 (% 100)

GÖREV KADIN ERKEK TOPLAM
Genel Yayýn Yönetmeni 0 (% 0) 31 (% 100) 31 (% 100)

Yayýn Koordinatörü / Sorumlu
Müdür vb.

2 (% 11,1) 16 (% 88,9) 18 (%100)

Yönetim Kurulu Baþkaný vb.
(Sahiplik iliþkisini gösteren
isimler)

7 (% 17,9) 32 (% 82,1) 39 (% 100)

Künyedeki diðer sorumlular
(Ekonomi müdürü, haber
müdürü, yazý iþleri müdürü vb.)

28 (% 21,5) 102 (% 78,5) 130 (% 100)

Ankara Temsilcisi 3 (% 10,6) 23 (% 89,4) 26 (% 100)

Ýzmir Temsilcisi 1 (% 14,3) 6 (% 85,7) 7 (% 100)

TOPLAM 40 (%15,9) 211 (% 84,1) 251 (% 100)
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Kamu yayýncýlýðýnda ise TRT’nin yönetiminin en üst seviyesi olan
Yönetim Kurulunda yer alan 7 üyenin; 4 Genel Müdür Yardýmcýsýnýn; 7
bölge temsilcisinin; 8 yurtdýþý temsilciliðinin sorumlularýnýn tamamý
erkektir. 16 Daire Baþkanlýðýnda ise 2 kadýn Daire Baþkaný görev yapmakta
olup üst yönetim ölçeðinde sadece Genel Sekreter olarak bir kadýn görev
alabilmiþtir (TRT Kurumsal Yapý, 2012) .  

Medyanýn içeriðinden yönetim kademesine kadar her aþamasýnda,
kadýnlarýn ikincil konumu deðiþmemektedir. Geçmiþe göre daha fazla
sayýda kadýn daha yüksek pozisyonlara çýksa da, cam tavanlarýn varlýðý,
kadýnlarýn en üst mevkilere çýkmalarýný engellemektedir (Joseph, 2004;
135).

Genel çerçeveye bakýldýðýnda medyanýn toplumsal cinsiyet eþitliðinin
saðlanmasýndaki potansiyelinin tam olarak kullanýlamadýðý, ayrýmcýlýðýn
halen yeniden üretildiði görülmektedir. Ancak olumlu deðiþikliklerin
giderek artmasý, alt komisyon toplantýlarý sýrasýnda sektör temsilcilerinin
pozitif tutumu dikkate alýndýðýnda bir umut ýþýðý da görülmektedir. Bu umut
ýþýðýný takip etmek ise baþarýyý getirecektir.
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MEDYADA KADINLARA YÖNELÝK 
AYRIMCILIKLA MÜCADELE: 

MEVZUAT VE DÝÐER DÜZENLEMELER

Toplumsal cinsiyet eþitliði ve medya ile ilgili olarak hem ulusal hem de
uluslararasý alanda birçok düzenleme yapýlmýþtýr. Bu düzenlemeler arasýnda
hem mevzuat ile ilgili hem de sivil organizasyonlarýn özdenetimini
saðlamaya dönük düzenlemeler bulunmaktadýr. Söz konusu ulusal ve
uluslararasý düzenlemelerle ilgili geniþ bilgiye Ek-1’de ulaþýlabilir.

Ulusal Düzenlemeler

TBMM Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Araþtýrma
Komisyonu Raporu’nu takiben çýkarýlan 2006/17 Sayýlý Çocuk ve
Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler Konulu Baþbakanlýk Genelgesi’nde
medyayla ilgili yükümlülükler belirlenmiþtir. Genelgede, RTÜK, yazýlý ve
görsel-iþitsel medya kuruluþlarý, haber ajanslarý, ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarý, üniversiteler ile basýn meslek örgütleri ve sivil toplum
örgütlerine belirli sorumluluklar verilmiþtir.

6112 Sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri
Hakkýnda Kanun’a ve Yayýn Hizmeti Usul ve Esaslarý Hakkýnda
Yönetmelik’e göre; yayýn hizmetleri, ýrk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet,
özürlülük, siyasî ve felsefî düþünce, mezhep ve benzeri nedenlerle
ayrýmcýlýk yapan ve bireyleri aþaðýlayan yayýnlarý içeremez ve teþvik
edemez. Ayrýca, yayýn hizmetleri, toplumsal cinsiyet eþitliðine ters düþen,
kadýnlara yönelik baskýlarý teþvik eden ve kadýný istismar eden programlar
içeremez.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü Teþkilat ve Görevlerine Ýliþkin Yönerge’de Genel
Müdürlüðe kadýn ve medya konusunda çalýþmalar yapmak görevi
verilmiþtir.

5187 Sayýlý Basýn Kanunu’na göre cinsel saldýrý, cinayet ve intihar
olaylarý hakkýnda, haber vermenin sýnýrlarýný aþan ve okuyucuyu bu tür
fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazý ve resim yayýmlayanlar para
cezasýyla cezalandýrýlýr. 
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5651 Sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi
ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda
Kanun’a göre internet ortamýnda yapýlan ve içeriði müstehcenlik
oluþturduðu hususunda yeterli þüphe sebebi bulunan yayýnlarla ilgili olarak
eriþimin engellenmesine karar verilir.

5237 Sayýlý Türk Ceza Kanunu’na göre halkýn bir kesimini, sosyal
sýnýf, ýrk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklýlýðýna dayanarak alenen
aþaðýlayan kiþi, hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu madde doðrudan medya
ile ilgili olmasa da medyada gerçekleþtirilen eylemlerin alenen aþaðýlama
sonucu doðuracaðýndan yer verilmesi uygun görülmüþtür.

Reklam veren, reklam ajanslarý, mecra kuruluþlarý ve reklamcýlýk ile
ilgili tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarýn uymasý gereken ilkeler ile bu ilkeler
çerçevesinde yapýlacak inceleme esaslarýný belirleme amacýný taþýyan
Ticari Reklam ve Ýlânlara Ýliþkin Ýlkeler ve Uygulama Esaslarýna Dair
Yönetmelik’e göre ticari reklamlar; insan onurunu zedeleyici biçimde
yapýlmamalýdýr, þiddet hareketlerine yol açýcý, göz yumucu, özendirici veya
destekleyici unsurlar içeremez, dil, din, ýrk, mezhep, felsefi düþünce ve
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk üzerine kurulamaz, ayrýmcýlýðý destekleyemez,
kötüleme içeremez, istismar edemez.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayýncýlarý Derneði
arasýnda imzalanan Yayýncýlýk Etik Ýlkeleri Sözleþmesi’nde yer alan ilkeler
arasýnda; þiddeti teþvik etmemeye ve meþrulaþtýrmamaya özen göstermek,
kadýnlarýn sorunlarýna duyarlý olmak ve kadýnlarý nesneleþtirmekten
kaçýnmak, yayýnlarda ýrk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrýmcýlýðýna, aþaðýlama
ve önyargýlara yer vermemek bulunmaktadýr.

Medya için ilk özdenetim kuruluþu olan Basýn Konseyi tarafýndan
hazýrlanan meslek ilkelerine göre; “Yayýnlarda hiç kimse; ýrký, cinsiyeti,
yaþý, saðlýðý, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançlarý nedeniyle
kýnanamaz, aþaðýlanamaz”; “Þiddet ve zorbalýðý özendirici, insani deðerleri
incitici yayýn yapmaktan kaçýnýlýr.”

Medya Derneðinin hazýrladýðý etik ilkelere göre “Çocuklarýn, cinsel
taciz ve suç kurbanlarýnýn, travmatik olay kurbanlarýnýn fotoðraflarýnýn veya
görüntülerinin alýnmasý ve kullanýlmasý konusunda daha fazla hassasiyet
gösterilmelidir.”; “Cinsel suç maðdurlarý ve çocuk zanlýlarýn kimliklerinin
açýklanmasý konusunda büyük dikkat gösterilmelidir.” ve “Haberler hiçbir
þekilde kýþkýrtýcý veya ayrýmcý bir dil kullanmamalýdýr.”
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi’nde gazetecinin milliyet, ýrk, etnisite, cinsiyet, dil,
din, sýnýf ve felsefi inanç ayrýmcýlýðý yapmamasý gerektiði; gazetecinin her
türden þiddeti haklý gösterici, özendirici ve kýþkýrtan yayýn yapamayacaðý
belirtilmiþtir.

Yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan hazýrlanan Gazetecinin
Doðru Davranýþ Kurallarý’na göre çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel
saldýrýlarda 18 yaþýndan küçüklerin açýk isimleri ve fotoðraflarý
yayýnlanmamalýdýr. Cinsel saldýrý maðdurlarýnýn fotoðraflarý, görüntüleri veya
kimlikleri, açýk kamu yararý olmadýkça yayýnlanmamalýdýr. Bir insanýn
davranýþý veya iþlediði suç, onun ýrkýna, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel
eðilimine, hastalýðýna veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasýna
dayandýrýlmamalýdýr. Kiþinin bu özel durumu, alay, hakaret, önyargý konusu
yapýlmamalýdýr.

Uluslararasý Düzenlemeler

Birleþmiþ Milletler Kadýna Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn
Önlenmesi Sözleþmesi (CEDAW), taraf devletleri “her iki cinsten birinin
aþaðýlýðý veya üstünlüðü fikrine veya kadýn ile erkeðin kalýplaþmýþ rollerine
dayalý önyargýlarýn, geleneksel ve diðer bütün uygulamalarýn ortadan
kaldýrýlmasýný saðlamak amacýyla kadýn ve erkeklerin sosyal ve kültürel
davranýþ kalýplarýný deðiþtirmek” için önlem almakla sorumlu tutmuþtur.

1995 yýlýnda Pekin’de yapýlan Dördüncü Dünya Kadýn
Konferansý’nda kadýnlarla ilgili belirlenen 12 kritik alandan biri medyadýr.
Konferans sonunda kabul edilen Eylem Platformu’nda “Medya ve yeni
iletiþim teknolojileri içinde kadýnlarýn karar alma ve kendilerini ifade etme
konumlarýna katýlýmýný ve ulaþabilirliðini artýrmak”; “Medyada kadýnlarýn
dengeli ve kliþeleþmiþ olmayan görüntülerini yaygýnlaþtýrmak” stratejik
hedefleri belirlenmiþtir. Bu hedefler çerçevesinde hükümetlere ve kadýnýn
ilerlemesine yönelik ulusal mekanizmalara sorumluluklar yüklenmiþtir.

1995 yýlýnda gerçekleþtirilmiþ olan Dördüncü Dünya Kadýn
Konferansýndan sonraki beþ yýllýk sürecin deðerlendirmesi amacýyla 2000
yýlýnda New York’ta özel bir oturum düzenlenmiþtir. Oturum sonrasýnda
oluþturulan Sonuç Belgesi’nde “Kadýnlar ve Medya” konusu da ele
alýnmýþtýr.
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Avrupa Sýnýr Ötesi Televizyon Sözleþmesi,  program hizmetlerinin
unsurlarýnýn insan onuruna ve temel insan haklarýna saygýlý olmasýndan
yayýncýyý sorumlu tutmuþtur. 

Avrupa Sýnýr Ötesi Televizyon Konvansiyonu Açýklayýcý Raporu’nun
1. paragrafýnda “ayný zamanda kadýn ile erkek arasýndaki eþitlik de dâhil
olmak üzere tüm insanlarýn doðal saygýdeðerliði ve eþitliðine iliþkin
Evrensel Ýnsan Haklarý Bildirisi’nin önsözünde yer alan unsurlarýn da bir
yansýmasý” olduðu belirtilmektedir.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kararlarý da kadýn ve medya
konusunu çeþitli yönleriyle ele almýþtýr:

1555 sayýlý “Medyada Kadýn Ýmajý” adlý Tavsiye Kararý’nda pek çok
Avrupa ülkesinde gözle görülür birçok ilerleme olmasýna raðmen, medyada
kadýn imajýnýn olumsuz, kliþeleþmiþ ve cinsiyetçi olarak sunumuna devam
edildiði belirtilmektedir. Yine 2007 yýlýnda “Reklamda Kadýn Ýmajý” adlý
1557 sayýlý bir Karar alýnmýþtýr. Karar’da, reklamlarda kadýnýn, çaðdaþ
toplumun gerçek rollerinden bambaþka bir þekilde sunulduðuna vurgu
yapýlmaktadýr. 1557 sayýlý Karara göndermede bulunan 1799 sayýlý Tavsiye
Kararý’nda Bakanlar Komitesi’nden, reklamlardaki kadýn ve erkek imajýnýn
derinlemesine çalýþmasýný yapacak bir uluslararasý uzmanlar komitesi tayin
etmesi istenmektedir. 

2010 yýlýnda Parlamenter Meclisi tarafýndan alýnan 1751 sayýlý Karar’da
yapýlan tespitlere göre kadýnlar, kalýplaþmýþ yargýlarýn kurbaný olarak
medyada çok az temsil edilmektedir. Kadýn temsil edildiðinde de ya evdedir
ya cinsel bir nesnedir. Buna karþýn erkek ise profesyonel ve politik hayatta,
yetenekli ve güçlü bir lider olarak temsil edilmektedir. Kadýn ve erkeði
geleneksel kabul edilmiþ rollere hapseden medyadaki bu kalýplaþmýþ cinsel
yargýlarýn sürekliliði, cinsiyet eþitliðinin saðlanmasýna engel olmaktadýr.

Avrupa Birliði’nin Ýlgili Düzenlemeleri’nde de kadýn ve medya
konusu ele alýnmýþtýr:

14 Ekim 1987’de Avrupa Parlamentosu; kadýnýn siyasi, sosyal ve
mesleki hayattaki rollerini geliþtiren, fýrsat eþitliðini saðlamaya yönelik
medyanýn, reklam ajanslarýnýn, hükümetlerin ve sosyo-politik gruplarýn
almasýna yönelik tavsiyeler içeren Medyada Kadýnýn Durumu ve Tasviri
Kararý’ný almýþtýr. Konsey’in 3 Ekim 1989 tarihli ve 89/552/EEC sayýlý
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Televizyon Yayýnlarýnýn Ýzlenmesine Dair Üye Devletlerde Kanun, Tüzük
ve Ýdari Uygulama ile Getirilen Kurallarýnýn Koordinasyonu Direktifi (Sýnýr
Tanýmayan Televizyon Direktifi), televizyon reklamlarýnýn insan haysiyetini
zedelememesini ve cinsiyet ayrýmcýlýðýný içermemesini öngörmektedir.
Ekim 1995 tarihinde Avrupa Birliði tarafýndan Kadýn ve Erkeðin Reklam
ve Medyadaki Ýmajý Konsey ve Konsey Bünyesinde Toplanan Üye Devletler
Hükümetlerinin Temsilcileri Sonuç Kararý alýnmýþtýr. Bu karara göre medya
ve reklamlardaki cinsel kliþeler, kadýn erkek eþitliðini olumsuz etkilemekte;
reklamcýlýk ve medya, kadýn erkek arasýndaki sosyal, mesleki ve ailevi
sorumluluklarýn dengeli paylaþýmýnda önemli rol oynamaktadýr. Dolayýsýyla
reklamcýlýk ve medya, insan haysiyetine saygýyý zedelememeli ve cinsiyete
dayalý ayrýmcýlýk içermemelidir. 

Avrupa Birliði çerçevesinde özellikle görsel-iþitsel medya alanýnda
kadýn temsiline dair bazý düzenlemeler içeren bir metin de Görsel-Ýþitsel
Medya Hizmetleri Yönergesi’dir. Yönerge’de bütün görsel-iþitsel medya
hizmetlerine uygulanabilecek hükümler arasýnda “üye devletler, uygun
araçlarla kendi yargý yetkileri altýndaki saðlayýcýlar tarafýndan saðlanan
görsel-iþitsel medya hizmetlerinin ýrk, cinsiyet, din veya milliyete dayalý
nefrete kýþkýrtma içermemesini saðlayacaklardýr” hükmü yer almaktadýr. 

Kadýnlara Yönelik Þiddet ve Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye Ýliþkin Avrupa Konseyi Sözleþmesi (Ýstanbul
Sözleþmesi)’nde kadýn erkek eþitliði, kalýplaþtýrýlmamýþ toplumsal cinsiyet
rolleri, karþýlýklý saygý, kiþisel iliþkilerde þiddet içermeyen çatýþma
çözümleri, kadýna yönelik toplumsal cinsiyete dayalý þiddet ve kiþisel
bütünlük hakký gibi konularýn medyada desteklenmesi amacýyla gerekli
adýmlarýn atýlmasý gereði belirtilmektedir.

Reklamcýlýk sektöründe de kararlaþtýrýlan ilkeler yoluyla düzenlemelere
gidilmiþtir. Avrupa Reklamcýlýk Standartlarý Otoritesi (The European
Advertising Standards Alliance - EASA) Avrupa’da reklam özdenetim
kurullarýnýn da üyesi olduðu bir üst özdenetim kuruluþudur. Reklamcýlýk
alanýnda özdenetim ile ilgili olarak belirledikleri 9 temel alandan birisi
toplumsal cinsiyettir. EASA’nýn kullandýðý tüm Avrupa için ortak bir ilkeler
bulunmamaktadýr. Her ülkenin kendi yerel kültürüne, toplumuna ve
ekonomisine uygun kurallarý bulunmaktadýr. Bununla birlikte bu kurallar
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genel olarak ICC Reklam Uygulama Esaslarý’na  dayanmaktadýr. Buna göre,
pazarlama iletiþimi ýrka, ulusal kökene, dine, cinsiyete, yaþa, zihinsel ya da
bedensel özre veya cinsel tercihlere dayalý ayrýmcýlýðý desteklememeli,
yapýlan ayýrýmcýlýðý görmezden gelmemeli, insanlýk onuruna saygý
göstermelidir.
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ALT KOMÝSYON TOPLANTILARI TUTANAK ÖZETLERÝ

17.11.2011 TARÝHLÝ 1. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ

Þanlýurfa Mv. Zeynep Karahan Uslu, Alt Komisyon üyelerinin
oybirliðiyle Alt Komisyon Baþkaný seçilmiþtir. Baþkanlýk seçiminin
ardýndan üyeler, Alt Komisyonun yol haritasýný belirlemek üzere görüþ
alýþveriþinde bulunmuþlardýr.

1.12.2011 TARÝHLÝ 2. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ

Katýlýmcýlar: Prof. Dr. Davut DURSUN
(Radyo Televizyon Üst Kurulu Baþkaný)

Serhat ÖZEREN
(Ýnternet Kurulu Baþkaný)

Özlem BOZKURT GEVREK
(Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü)

Hacý Mehmet GANÝ (Basýn-Yayýn ve Enformasyon
Genel Müdürlüðü 1. Hukuk Müþaviri)

Prof. Dr. Davut Dursun: Toplumsal cinsiyet eþitliðine ters düþen yayýn
nedir konusu zamanla açýklýk kazanacaktýr. Toplumsal cinsiyet eþitliðine
ters düþme daha çok haberlerle ve dizilerde ele alýnan konularla ilgili
oluyor. Yayýncý kuruluþlar, marjinal deðil normal konularý iþleyen
programlar yapmalarý halinde izleyicinin ilgisini çekemediklerini ve
dolayýsýyla reklam geliri elde edemediklerini söylüyorlar. Burada temel
problem izlenebilmek adýna marjinal konularýn seçiliyor olmasýdýr. 

Ýfade özgürlüðü dolayýsýyla temkinli hareket etmek gerekiyor. Örneðin
“Muhteþem Yüzyýl” programýna gelen þikâyetler üzerine yayýncý kuruluþa
tarihsel þahsiyetleri küçük düþürücü yayýn yaptýðý gerekçesiyle uyarý cezasý
vermiþtik. Bu durum AB Ýlerleme Raporu’nda ifade özgürlüðünün
sýnýrlandýðý gerekçesiyle eleþtirildi. AB’den ve Avrupa Konseyinden gelen
eleþtirileri dikkate almak durumundayýz.
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Türkiye televizyonlarýnda normalin çok üzerinde dizi yapýlmaktadýr.
Türk dizileri dünyanýn baþka ülkelerine de pazarlanmaktadýrlar. Diziler
kaliteli olmakla beraber ele aldýklarý konular itibariyle içerikleri açýsýndan
sorunlu olabilmektedir. Çok dizi olunca konular da bu þekilde sorunlu
olmaktadýr. 

RTÜK yayýncý kuruluþlara yayýnlarýnýzý þu þekilde yapýn, senaryolar
böyle olsun gibi telkinlerde bulunamaz. Dolaylý yapýlmasý halinde dahi bu
sansüre girer. RTÜK bir yayýný önceden izleyip deðerlendirme hakkýna
sahip deðildir. RTÜK bir programý sürekli olarak yayýndan kaldýrma
yetkisine de sahip deðildir. Zaten olmamalýdýr. Sansür olur yoksa. RTÜK bir
yayýn kuruluþunun nasýl yayýn yapacaðýna karar veremez. Ancak program
yayýnlandýktan sonra gerekli hallerde müeyyide uygulayabilir. Tamamen
yayýndan kaldýramaz. Yeni ceza sistemimizde para cezasý, uyarma, yayýn
durdurma gibi cezalar var. Bir programý bir kezden beþ keze kadar
durdurabiliriz ancak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, senaryo
aþamasýndan baþlayarak belli temalarýn öne çýkarýlmasý için bir çalýþma
içine girebilir. Yayýncý kuruluþlara belli konularda yayýn yapma zorunluluðu
dayatýlýrsa bunun faydalý olacaðýný sanmýyorum. Böyle durumlarda yayýncý
kuruluþlar program üretemiyorlar veya ürettikleri programlar baþtan savma
oluyor. Geç saatlerde yayýnlýyorlar ve programýn kalitesi iyi olmadýðýndan
baþarý saðlanamýyor. Ýlgili kamu kurumlarý tematik yayýnlar hazýrlarlar ve
bunlar yayýnlanýrsa daha faydalý olacaktýr.

Türkiye’deki kadar yayýn ilkelerini çeþitlendiren baþka bir ülkenin
Avrupa Konseyinde bulunmadýðý fark edilecektir. Akýllý iþaret sistemimiz
yasal zorunluluk haline gelmiþtir. Sistemimiz Hollanda’nýn etkisiyle ve
Avrupa’daki uygulama dikkate alýnarak hazýrlanmýþtýr. Þiddet, cinsellik ve
olumsuz davranýþ içermektedir þeklinde üç ayrý kategori vardýr. Cinsiyet
eþitsizliðiyle ilgili bir sembol hiçbir ülkede bulunmamaktadýr. 

Serhat Özeren: Türkiye’de þu anda 35 milyon internet kullanýcýsý var.
2011 verilerine göre, Türkiye AB ülkeleri içinde internette kiþi baþýna vakit
geçirme oraný olarak 3. sýrada bulunuyor. Bu, ülkemiz insanýnýn teknolojiyi
takip ettiðini gösteriyor. 
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Ýnternet medyasýnda erkek aðýrlýklý bir çalýþan profili ve az sayýda kadýn
yönetmen var. Kadýnýn medyada görünür olabilmesi için bedenin bir pazar
deðerinin olmasý gerekiyor. Ýnternet siteleri ne kadar çok týklanýrsa o kadar
çok reklam aldýklarýndan bu fotoðraflar sayesinde sitenin týklanma oraný
ve dolayýsýyla reklam pastasýndaki payý artmaktadýr. 

Ýnternet medyasý olarak en çok karþýmýza çýkan konulardan biri de nefret
söylemi. 5651 sayýlý Yasada bu konuyla ilgili olarak revize çalýþmalarýmýz
var. Nefret söyleminin teknik olarak daha hýzlý ele alýnabilmesi için bir
çalýþma gerekli. Müstehcenlik konusunda içerik fazla üretmiyoruz ama ülke
olarak müstehcen içerik talep eden bir ülke konumundayýz.

Özlem Bozkurt Gevrek: KSGM’nin Kadýn ve Medya adlý politika
dokümanýnda konu olarak medyadaki kadýn ve medyada çalýþan kadýn
þeklinde iki deðerlendirme var. Kadýn, iyi bir örnekse medyada hiç yer
almýyor. Kadýna yönelik her türlü þiddet ya kadýnýn kýþkýrtmasý ya da
erkeðin kendine hâkim olamamasý gibi açýklamalarla sunularak cinsiyetçi
bakýþ açýsý meþrulaþtýrýlýyor. Farklý kadýnlýk durumlarý ve yaþantýlarý
medyada temsil edilmiyor. Kadýn çoðu zaman ataerkil roller üzerine
sýkýþtýrýlýyor. Kadýn medyada þiddet gören, ihanete uðrayan, cinsel meta
olan þeklinde yer alýyor. Medya kadýný bedene indirgiyor ve sömürüyor.
Kadýnlar baþarýlarýndan ziyade görünüþleri, aileleri, kiþisel yaþamlarýyla
gündeme geliyorlar. Medya sektöründe çalýþan kadýnlarýn sayýsýnda bir artýþ
var ancak sektördeki kadýnlarýn mülkiyet sahipliðinde bir eþitsizlik mevcut. 

Hacý Mehmet Gani: Gerek Basýn Kanununda gerek Basýn Yayýn
Enformasyon Genel Müdürlüðünün görevlerine iliþkin hususlarda daha aðýr
yaptýrýmlar uygulamamýza izin verecek hükümler olmasý bizi daha somut
adýmlar atmaya yöneltecektir. Daha somut adýmlar atýlabilmesi ve daha aðýr
müeyyideler uygulanabilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Kanunla
Genel Müdürlüðe verilmiþ bir yetki yok. Basýn Konseyi sadece kýnama
cezasý verebiliyor.
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19.12.2011 TARÝHLÝ 3. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ

Katýlýmcýlar: Orhan BÝRGÝT (Basýn Konseyi Baþkaný)

Dursun GÜLERYÜZ (Radyo Televizyon
Yayýncýlarý Birliði – RATEM Yönetim Kurulu
Baþkaný)

Yusuf GÜRSOY (Radyo Televizyon Yayýncýlarý
Birliði – RATEM Üyesi)

Salih MEMECAN (Medya Derneði Baþkaný)

Mustafa YEÞÝL (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý
Baþkaný)

Müþerref ÖZER (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý
Kadýn Platformu Genel Sekreteri)

Dursun Güleryüz: RATEM, 2001 yýlýnda kurulmuþ olan alandaki tek
meslek birliði. Fikri haklarla ilgili faaliyet göstermekle birlikte sektörün ortak
sorunlarý hakkýnda aktif olmaya çalýþýyoruz. Ýdari ve mali açýdan Kültür
Bakanlýðýnýn denetimine tabii ama onun dýþýnda bir STK. Yaptýrým gücümüz
fazla deðil ama biz mesleki duyarlýlýk hususuna da önem veriyoruz.

Yusuf Gürsoy: Bize kuruluþlar üye olur, yaptýrýmlarýmýz da yayýn
içeriklerinin 5846 sayýlý Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olmasý
üzerinedir. 

Orhan Birgit: Yazýlý basýnýn televizyon gibi denetlenmesini kabul
etmek kolay deðil. Sýnýr kendisinin özdenetimiyle baðlý olarak etik kurallara
uyulmasý hususunda olmakta. Biz aslen STK’yýz. Aslýnda Türkiye’deki ilk
STK’yýz da diyebilirim.

Yakýnlarda bir gazetede sürmanþette kadýna yönelik þiddet baðlamýnda
olumsuz bir fotoðraf yayýnlandý. Biz de re’sen harekete geçtik ve kýnadýk.
Birinci derece yaptýrýmýmýz bu. Bir cezamýz yok. Ýþ dönüyor dolaþýyor
reyting-tirajda kilitleniyor. Biz kýnadýk, gazete bize bir açýklama yaptý ve
dipnotunda da biz size üye deðiliz, size ne oluyor ki minvalinde þeyler
vardý. Bizim cezamýz ya bireysel þikâyetle ya da Genel Sekreterliðin bir
konuyu gündeme taþýmasýyla oluyor. 
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Salih Memecan: Kadýnýn medyada haber olmasý ya da genel olarak
sunumu genellikle yanlýþ. Çok büyük oranda maðdur olarak, cinsel obje
olarak yer alýyor. Baþarýlý kadýn olarak çok az yer alýyor. Bir de bu sunumda
erkek dili var. Sadece bizde deðil aslýnda tüm dünyada olan bir sorun.
Önceden basýn çok erkek aðýrlýklýydý, yavaþ yavaþ deðiþse de temelde hala
erkek aðýrlýklý. Bunun bir etkisi var. Satýþ konusu da önemli gerçekten.
Kadýnlarýn fotoðraflarýný kullanmak ne yazýk ki satýþlarý gerçekten artýrýyor.
Bir de reklamcýlarýn kadýnlarý sunumu çok cinsiyetçi. Kadýnlar ev içi iþlerini
büyük mutlulukla yapýyor yani tek derdi ev içi. Bu da en azýndan benim
çevremdeki kadýnlara büyük haksýzlýk. Darbe kültürü de biraz cinsiyetçiliði
körükledi geçmiþte. Çözüm aslýnda zamanla geliyor; toplum
demokratikleþtikçe, teknoloji geliþtikçe, kadýnlar iþ hayatýna girdikçe
deðiþimler oluyor. Muhafazakâr kadýnlar da tüketici oldukça kendilerini de
medyada görmek istiyor. Böylelikle temsiller çeþitleniyor. 

Kýnama konusunda ise etik konularda ne yazýk ki ortak görüþ pek
olamýyor. Yaptýrým gücü olan bir kurulun olmasýnýn doðru olduðunu
düþünmüyorum. Zaten iþlemez de. Yani olumlu yöne bir gidiþ var. Medya
dernekleri ve þirketler de bu yönde adýmlar atýyor. Bir de ombudsmanlýk var
bunlar da dönüþümde etkili olabilir. Erkek yöneticiler de kadýnlarla
çalýþtýkça daha duyarlý olabiliyor. Öneri olarak bence kadýn çalýþanlarýn
oranýný ortaya koyan araþtýrmalar yapýlmasý ve onlarýn izlenmesi çok
önemli. Kadýn gazeteciler üzerine çalýþmalarýn fonlanmasýný isteyebiliriz.
RTÜK gibi kurullara daha çok kadýnýn atanmasýný isteyebiliriz. Kadýn
konusuna duyarlý dizilerin desteklenmesini isteyebiliriz. Ama
istemediðimiz þey ise yasayla daha fazla düzenleme yapýlmasý. Bu özelikle
basýn özgürlüðü konusunda sýkýntý yaratýr. Ortak denetim konusunda da biz
benzer bir þey denedik ama yürümedi. Sivil toplum eliyle yapýlacak medya
üzerine deðerlendirme konusunda medya kuruluþlarý bir araya gelerek
yapamaz ama tüketici derneði benzeri ya da münferit bir oluþum etkili
olabilir. Bir de gazete ve televizyonu ayýrmak gerekir. Ýkisinin standartlarý
da basýn özgürlüðü konusunda farklýlýklarý da olabiliyor. Gazete para verilip
alýnýyor. Beðenmezse almaz, evine sokmaz. Televizyonda ise tüm dünyada
ciddi bir denetim var çünkü televizyonlar evlere sorgusuz sualsiz
girebiliyor.
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Mustafa Yeþil: Biz vakýf olarak Medya Derneði gibi bir mesleki
kuruluþ olmaktan ziyade alt komisyon ya da platformlarý aracýlýðýyla her
türlü toplumsal meseleyle çalýþmalarýmýz var. Toplumsal cinsiyet kavramý
ve sorunu bence bizde Batý’dakinden farklý bir anlama sahip. Bence biz
kendi örfi yapýmýzý bozmadan, artýlarýmýzý eksilerimizi masaya yatýrarak
kadýnýn toplumda hak ettiði yer, sorumluluk ve fonksiyona kavuþmasýna
nasýl ulaþabiliriz oradan bakmalýyýz. Bu baðlamda üç önemli araç
görüyorum. Bu sorunlar eðitimle, yasalarla ve sivil toplumla sorunlar
çözülebilir. Sorunlarýn çözümünde Vakýf olarak taraflarýn tümünün
görüþünü almaya, herkesin kendi renkliliðini korumasýna önem veririz.
Yaptýðýmýz toplantýlar çerçevesinde medyanýn kadýnla alakalý rahatsýzlýðýný
duyduðumuz meselelere karþý çözüm olarak neler yapabiliriz noktasýnda
hareketle kararlarý takip etmek için bir komisyon oluþturalým dedik. Bu
çerçevede kadýn örgütleriyle görüþtük ama kadýn konusunda büyük bir
ittifak oluþmadýðýný gördük. Yine de tüm Türkiye’yi kapsayacak
Konfederasyon tarzý bir örgütlenme ve bunun içinde de bir medya izleme
birimi kurmak konusu bir proje olarak duruyor. Üzerine çalýþmalar var. Bu
alanda yapacaðýmýz çalýþmalarýn sonuçlarýný zaten medyayla da
paylaþacaðýz.

Müþerref Özer: 2011 Mart ayýnda medyada kadýn algýsý istihdam ve
istismar konulu bir çalýþtay gerçekleþtirdik. Bu çalýþtayýn sonuçlarýna göre:
Medyada kadýn yanlýþ ve eksik temsil edilmekte; kadýn, çoðunlukla özne
deðil tüketim nesnesi olarak sunulmaktadýr; medyada kadýna karþý önyargý,
cinsiyetçi yaklaþýmlar, þablon ifadeler (fettan kadýn vs.), nefret söyleminin
yaygýnlýðý söz konusu; kadýnlara ikincil roller atfedilmekte; medya dili
erkek egemen; yaftalama ve etiketleme yoluyla kadýn deðersizleþtirilmekte,
itibarsýzlaþtýrýlmakta; kadýnlara karþý ideolojik, dini, sosyal, sýnýfsal,
ekonomik, kültürel, etnik temelli ayrýmcýlýk yapýlmakta; farklý kadýn
temsilleri (boþanmýþ, bekar anne veya azýnlýk mensubu kadýnýn) yok
sayýlmakta, kadýn tektipleþtirilmekte; medyada özdenetim mekanizmasý
iyi iþlememekte; kadýnlar ve erkekler, insan haklarýna uygun çalýþma
koþullarýna sahip olmamaktadýr ve son olarak medya mensubunun haklarýný
düzenleyecek örgütlenme mevcut deðildir. 
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12.01.2012 TARÝHLÝ 4. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ

Katýlýmcýlar: Prof. Dr. Çiler DURSUN
(Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Doç. Dr. Hülya UÐUR TANRIÖVER 
(Galatasaray Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Prof. Dr. Yasemin ÝNCEOÐLU 
(Galatasaray Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Doç. Dr. Can BÝLGÝLÝ 
(Yeditepe Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Prof. Dr. Nilüfer TÝMÝSÝ 
(Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Prof. Dr. Mutlu BÝNARK 
(Baþkent Üniversitesi Öðretim Üyesi)

Prof. Dr. Çiler Dursun: Medya örgütlerinin, kuruluþlarýnýn içerisinde
yer alan bütün alt, orta ve orta üst düzey çalýþanlar toplumsal alandaki dil
kullanýmlarý, anlamlandýrma pratikleri, ifadelendirme tarzlarý ne ise aþaðý
yukarý onu birazcýk haberciliðin formel dili içerisinde kendi mesleki
dünyalarýna taþýmýþ oluyorlar ve orada yeniden üretmiþ oluyorlar. Bu
nedenle de bu ikisinin bir arada ele alýnmasý gerekiyor. Tabii, burada bizim
çalýþmalarýmýz daha çok medyanýn rolü çerçevesinde düþünüldüðü için yine
dönüp dolaþýp çalýþanlarý da ve onlarýn anlamlandýrma pratiklerine
müdahaleyi de gözetmek durumundayýz, öylece býrakýlamaz; yani
toplumsaldaki topyekûn ve çok radikal bir dönüþümü bekleyerek
kaybedecek bir zaman yok. 

Doç. Dr. Hülya Uður Tanrýöver: Öncelikle, ben tersten baþlayacaðým
izninizle, ne yapýlmamalýyý söylemek istiyorum. Öncelikle, medyanýn rolü
ya da medyadaki genel cinsiyetçiliðin giderilmesi yönünde herhangi bir
sansürcülüðü çaðrýþtýracak ya da sansür nitelikli giriþimlerden mutlaka ve
mutlaka kaçýnýlmalý. Ýkincisi; bunun tersi olan, aslýnda bir arada telakki
edebileceðimiz propagandist ya da didaktik içerikten uzak durulmalý.
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Bilimsel verilere dayanmayan eylem planlarýndan kaçýnmak gerekir ve
stratejiden yoksun iletiþim etkinliklerinden de kaçýnmak gerekir.

Ne yapýlmalýya gelince öncelikle, veri eksikliðinin yaþandýðý alanlarda
araþtýrmalarýn desteklenmesi. Türkiye’de araþtýrmaya desteðe, parasal
desteðe de her zaman ihtiyaç var ama sadece bütçeden söz etmiyorum.
Ýkincisi; bu alanda araþtýrma yapan kurum ve kuruluþlar arasý iletiþim ve
ortak çalýþmalar, özellikle de veri tabaný oluþturma konusunda çok ciddi
bir veri tabaný eksikliði var. Malum, aþýrý enformasyon sonuçta hem
dezenformasyona hem misenformasyona yol açýyor. Medya izleme
gruplarýnýn, özellikle de cinsiyetçilikle mücadele konusunda medya izleme
gruplarýnýn bütçe desteði de dâhil teþvik edilmesi ve desteklenmesi
gerekiyor. Kamu destekli eðitim programlarý, çalýþtaylar öneriyoruz.
Ödüllendirme mekanizmalarý da önemli. Örneðin, sinema destek fonlarýnda
kadýn yapýmcý, yönetmen, senaristin bulunduðu projelere geri ödeme
kolaylýðý ya da daðýtým desteði, gösterim desteði gibi þeyler. Yine ayný
þekilde bazý yaptýrýmlar, cinsiyetçi dil kullanýmýnýn önlenmesine ya da
çocuklarýn bu zararlardan korunmasýna karþý. RTÜK’e çok teþekkür
ediyoruz akýllý iþaretler için ama “Cinsiyetçi” diye bir iþaret de konabilir. 

Yayýncýlarýn kendi iç mekanizmalarýný daha iyi çalýþtýrmalarý yönünde
önerilerde bulunulabilinir. Ýç mekanizmalarý dâhilinde yer alan bazý gruplarýn,
örneðin Kadýn Gazeteciler Grubu gibi, daha etkin kýlýnmalarý saðlanabilir.
Daha önemlisi, özellikle televizyonu düþünerek bunu belirtiyoruz ama baþka
alanlara da yayýlabilir, kendi iç yapýmlarýnýn karar verilme ve aktarýlma
aþamasýnda belli destek ve danýþmanlýk almalarý önerilebilir. Örneðin
televizyondaki gündüz kuþaðý kadýn programlarý gibi programlarda
üniversitelerin kadýn araþtýrmalarý, toplumsal cinsiyet araþtýrmalarý
merkezlerinden danýþmanlýk almalarý gibi ya da sivil toplum kurumlarýnda bu
alanda çalýþan danýþmanlarla çalýþmalarý gibi öneriler getirilebilir.

Yine ayný þekilde, alternatif üretimlerin mutlaka desteklenmesi
gerekiyor. Türkiye’de iki kadýn filmleri festivali var, çok gurur verici bir
þey. Biri Filmmor, biri Uçan Süpürge. Peki, þunu sormak istiyorum: Neden
Filmmor ve Uçan Süpürge’nin Kültür Bakanlýðýndan aldýðý toplam bütçe,
diðer festivallerin aldýðý desteðin onda 1’ine bile ulaþmýyor gibi. 
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Ýnternete eriþim, bilgisayar kullanýmý vesaire konusunda destek
mekanizmalarý ki bu zaten sanýyorum hem genel olarak Hükûmetin
programýnda hem kamu kurumlarýnýn çoðunun programýnda var, bunun bu
þekilde devam ettirilmesi. Sadece kadýnlarýn internet eriþimlerini saðlamak
deðil, internette doðru aramayý ve farklý içeriklere yönelmeyi de kullanabilir
hâle gelmelerini saðlamak önemli tabii.

Prof. Dr. Yasemin Ýnceoðlu: Toplumsal cinsiyet dediðimiz zaman
nefret söylemi ve nefret suçlarýný göz ardý etmek olanaksýz, imkânsýz ve
yapýlmamasý gereken bir þey çünkü sýrf kadýn kimliði yüzünden kadýna
yapýlan bir nefret söylemi var, nefret suçu var. 

Medyada özdenetim dediðimiz, otokontrol mekanizmasýnýn çalýþamýyor
olmasý, iyi þekilde, saðlýklý olarak çalýþamýyor olmasý bunun bir neticesi.
Etik kaygýlar, etik ilkelerin çok fazla içselleþtirilmediði, çoðu zaman rafa
kaldýrýldýðýný görüyoruz. 

Medyada bu eþit temsili saðlamak için kadýnlarýn karar verici
mekanizmalarda yer almasýnýn teþvik edilmesi. Meclisteki bu Kadýn Erkek
Fýrsat Eþitliði Komisyonu benzeri bir mekanizma neden medyada da olmasýn.

“Toplumsal cinsiyet dersleri” diyoruz iletiþim fakültelerinde, diðer
fakültelerde ama bunun ilköðretimden itibaren tüm eðitim kurumlarýnda
verilmesi gerekir. Yine kamu kurum ve kuruluþlarýnda uygulanan hizmet içi
programlarýna toplumsal cinsiyet konu baþlýðýnýn eklenmesi. Ben okur
temsilciliðinin, kimi diyor ki “cilalý imaj devrinin ürünleri”, iyi yapýlýrsa
faydalý olacaðýný önemsiyorum. Okur temsilciliði, ombudsmanlýk, bunlar
hep özdenetim mekanizmasýnda. 

2007’deki 5651 sayýlý Ýnternet Yasasý’nda katalog suçlar var ama kadýna
yönelik ayrýmcýlýk, toplumsal cinsiyet eþitsizliðini þey yapan hiçbir þey yok.
Bunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiðini düþünüyorum.

Prof. Dr. Nilüfer Timisi: Benim önerilerim, kamusal eðitime iliþkin,
daha önce yapýlanlar var ve bunun üzerine yeniden baþka türlü inþa
edilebilecek, sivil toplumla, kadýnlarla, erkeklerle, öðrencilerle, medya
profesyonelleriyle, geleceðin profesyonelleriyle verilecek eðitimler. 
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Prof. Dr. Yasemin Ýnceoðlu: Medya okuryazarlýðý için bir þey
söylemek istiyorum. Türkiye’deki uygulamada, Millî Eðitim Bakanlýðý ve
RTÜK’ün ortak giriþimiyle sosyal bilgiler öðretmenleri veriyor bu dersi
liselerde. Bu hocalar bir hafta eðitim almýþlar, bir hafta eðitim sonucu
medya okuryazarlýðý dersi veriyorlar. Bu da çok doðru deðil. 

Bir de egemen devlet ideolojisi üzerinden deðil, bunun daha farklý
yapýlmasý lazým olduðunu düþünüyorum ben yani RTÜK sonuçta, özel
radyo televizyon yayýnlarýný denetleyen kuruluþ. Yani, bunu Amerika’da
FCC (Federal Communications Commission) yapmýyor, Fransa’da Conseil
superieur de l’audiovisuel (CSA) böyle bir þeye karýþmýyor. 

3984 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýnlarý Hakkýnda
Kanun da böyle tek tipleþtirici, iþte, Türk aile yapýsý, aile deðerleri, böyle
kategorize ederse hangi Türk’ü? Siz de Türk’sünüz, ben de Türk’üm. Tek
bir Türk aile yapýsý bana þimdi tanýmlayabiliyor musun? Yani müphem ya
da mesela “müstehcenlik” kelimesi… Yani bu anlamda belki de yeniden
bir gözden geçirilse, revize edilse fena mý olur?

Prof. Dr. Nilüfer Timisi: Akýllý iþaretler konusunda, RTÜK mesela
üniversitelerle çok güzel iþ birliði yaptý; fakat içeriðin kategorize edilmesi
çok sorunlu. Birine nefret gibi gelen, birine normal gelebiliyor; birine
cinsiyetçi gelen, diðerine gelmeyebilir. RTÜK devletin bir regülâsyonu.
Devlet tarafýndan düzenleme. Özdenetim, medyanýn kendi iç düzenlemesi.
Bunu, medya kendi iç düzenlemesini, denetlemesini yapýyor, RTÜK genel
bir düzenleme yapýyor ama Türkiye’de ve ihtiyaç olan bir ortak denetim
eksikliði, ortak “denetim” demeyelim de buna,  “corregulation” dedikleri,
“ortak düzenleme” diyorlar buna. Yani, bu, devletin, sivil toplumun ya da
özdenetim mekanizmasýnýn ama üçünün bir arada, mevcut olduðu ve
mümkün olduðunca da siyasal otoritenin denetiminden muaf bir biçimde,
baðýmsýz bir biçimde ve tabii ki ticari denetimden de baðýmsýz bir biçimde
bir özgür platform oluþturarak yani bir ortak düzenleme mekanizmasý
mümkünse. 

Prof. Dr. Mutlu Binark: Medyaya üç eksende bakabileceðimizi
düþünüyorum: Endüstri, metin ve alýmlayýcý. Endüstri konusunda, her
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þeyden önce, kadýn erkek çalýþan, erkek egemen bir cinsiyet rejimi
içerisinde çalýþmakta ve cinsiyetçi dili, ne yazýk ki çalýþma koþullarýndan
dolayý da yeniden ve yeniden üretmek zorunda kalmakta. 

Buradan, metin konusuna geçeceðim çünkü “üretim” dediðimiz, metin
yani üreticilerin, mesela eðitimlerle, mesela kadýn odaklý üretim nasýl
olabilir? Toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlayan üretimler için eðitimler
verilebilir ve bu üretimlerin somutlaþmasý saðlanabilir. Metne gelecek
olursam da, ben burada mesela kadýn karakterlerin, farklý kadýn
kimliklerinin, pasif olmaktan ve görünmemekten kurtarýlarak, bu kadýn
odaklý üretim metinlerinde görünür kýlýnabilmesi yani içerik, bu teþvikler
böyle düzenlenebilir. Mesela emekçi kadýn tipi, yalnýz anne kadýn, genç
kýzlar yani çalýþan ve çalýþmayan genç kýzlar, ev kadýnlarý da doðru, hak
ettiði gibi görülmüyor dizilerde veya her türlü haber programýnda, boþanmýþ
kadýnlar, yaþlý kadýnlar, emekli kadýnlar. Bunlarýn her birinin
güçlendirilerek yaþama katýlacak medya metinleri üretiminin teþvik
edilmesini düþünüyorum.

Alýmlayýcýya geldiðim zaman, alýmlayýcýda medya okuryazarlýðý
kavramýna yönelik tartýþmalar var. Biz onun için “eleþtirel medya
okuryazarlýðý” diyoruz çünkü medya okuryazarlýðýný okuyarak, “Evet, ne
kadar da kötü. Evet, kadýnlar boþanýyor. Bütün bu dizelerdeki boþanmýþ
kadýnlarý ya da göðüs dekolteleri var, kaldýrmalý.” diyorsak bu medya
okuryazarlýðý deðildir. Bence, “Evet, kadýn þiddete uðruyor. Baþvuracaðý
mekanizmalar ve kurumlar nelerdir? Niçin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý bu konuda kampanyalar yapmýyor?” gibi sorular soruyorsa izleyici
medya okuryazarlýðý gerçekleþiyordur. Benim danýþmanlýðýmda yürüyen bir
tez çalýþmasýnda toplumsal cinsiyet eþitliðinin, medya okuryazarlýðý ders
içeriklerinde görünmez kýlýndýðý, üstünün örtüldüðü saptandý.

Þu anda, gençlerin yeni medya çalýþmasý, kullanýmý üzerine epeydir
çalýþýyoruz ve þunu söyleyebilirim: Türkiye’de yeni medya kullanýmýnda
sayýsal veya dijital eriþim eþitsizliði söz konusu, yaþ eþitsizliði ve sýnýfsal
eþitsizlik var. Dolayýsýyla sayýsal eþitsizliði giderecek, kullaným pratiklerini
destekleyecek bir dijital okuryazarlýk kampanyasý gerekiyor. 
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Doç. Dr. Can Bilgili: “Ýçerik üretimi ve iletimi sýnýflandýrmasý” diye
bir kavramý ortaya koymak istiyorum. Tabii, bu yasaklanmasý asla deðil.
Sýnýflandýrmaktan kastýmýz sýnýrlandýrma deðil. Ýçerik kodlarýna sahip,
cinsiyet ayrýmcýlýðýný içeriyor, toplumsal eþitsizliði içeriyor gibi
tanýmlamalar üzerinden bu içeriklerin sýnýflandýrýlmasý yapýldýðýnda
bunlarýn nereden sunulacaðýný sonra belirleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili
Ýngiltere’de model var. Kültür Bakanlýðý telif endüstrisini sistem olarak
geliþtirse onun içerisindeki bilimsel danýþma kurullarý itiraz kayýtlarý da
saklý kalmak kaydýyla içeriði sýnýflandýrabilir. Sýnýflandýrmadan da kastýmýz
bahsetmiþ olduðumuz kodlar kapsamýnda yani “Çocuklara zararlý içerik
içermektedir” gibi.  

Ýngiliz modelinde yine bir açýlým var; kamu gücüne sahip bir sivil otorite.
Yani onlar da bu deneyimleri yaþamýþlar, ne çok sivil olduðu zaman güçlü bir
etki yapabiliyor ne de devlet olduðu zaman ki bizde de ayný sýkýntý var.
Reklam Özdenetim Kurulu, evet kýnýyor, söylüyor -ki Basýn Konseyi de bu
konuda çok etkili, kýnýyor, söylüyor- ama maalesef yaptýrým gücü açýsýndan
çok geçerliliði olamýyordu. Dolayýsýyla Ýngilizler bu konuda her ikisini
bütünleþtiren, devlet dýþýnda ama kamusal alan gücü olan bir yapýlanma
gerçekleþtirmiþler ve bu alanda çalýþýyorlar. Avrupa’nýn kuzey ülkelerinde
ayný çalýþmalar var mesela Ýsveç’te çok iyi bir model var. Cinsiyet
eþitsizliðinin ötesinde diðer konular da dâhil, etnik eþitsizlik gibi, bu konularla
ilgili çok ciddi çalýþan bir reklam yapýsý var ve onlarýn RTÜK benzeri
kuruluþlarýnýn reklam paylarý içinden küçük bir pay, yayýncý kuruluþlarýn
çalýþanlarýnýn, reklam kuruluþlarýnýn çalýþanlarýnýn etik eðitimine kullanýlýyor. 

Ama bunun da yani içeriðin niteliðiyle ilgili, kodlanmasýyla ilgili
konulara karar verecek olan yapýlarýn da kesinlikle itiraz kaydýna açýk
bilimsel komisyonlar olmasý lazým. Þimdi, baktýðýnýzda göreceli cezalar
yaðýyor. Eðer siz telif endüstrisi modelleri içerisinde bunu çözemiyorsanýz
otomatik olarak karar verici unsurlar farklýlaþmaya baþlýyor. Yani o zaman,
iþte, bahsettiðiniz anlamda bürokratik devlet ve merkezî otoriteler karar
verici hâline gelmeye baþlýyor, bu da sivil düþünce biçiminin zayýflamasýna
sebep olma ihtimalini besliyor.
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10.02.2012 TARÝHLÝ 5. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ 

Katýlýmcýlar: Ali SAYDAM 
(Akþam Gazetesi Yazarý)

Perihan ÇAKIROÐLU 
(Bugün Gazetesi Yazarý)

Nuh ALBAYRAK 
(Türkiye Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni)

Fikret ERCAN 
(Hürriyet Gazetesi Genel Yayýn Koordinatörü)

Mehmet KAMIÞ 
(Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmen
Yardýmcýsý)

Yusuf Ziya CÖMERT 
(Yeni Þafak Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni)

Fikret Ercan: Hürriyetin yayýn ilkeleri var. Toplumun yapýsýndan
kaynaklanan sýkýntýlar var. Siz bir ilke koyuyorsunuz, ertesi gün ilkeye
uymak için eksik yayýn yapýyorsunuz ama diðer gazete yapmayýnca,
örneðin cinayeti ballandýra ballandýra anlatýnca haksýz rekabet ortamý
oluþuyor. Sadece bizim deðil tüm basýnýn bu ilkelere uymasý gerekiyor.
Yasalarla her þey engellenmiyor. Yasalarda olmayan etik ilkeler vicdana
göre þekilleniyor. Cinayetle ilgili bir olayda basýna yansýmasýný polis
engellemeli. Ama bu yasakla deðil bir saygý ile ya da polisin açýk alan
býrakmamasý ile olmalý. Genel olarak basýna fazla açýk alan býrakmamalý.
Korumaya alýnarak, kaza yerleri, cinayet alanlarý vs. izin verilmemeli,
tedbir alýnmalý. Geliþmeler de oluyor ama halen eskisi gibi olanlar da var.
Toplumsal cinsiyet eþitliði ve medya konusu temelinde bir insan haklarý ve
eðitim sorunu. Aileden baþlýyor. Ýnsan haklarý terbiyesini en baþtan
vermemiz gerekiyor. Medyadakiler de bu toplumun insaný sonuçta, bu
toplumda edindikleri terbiyeyi yansýtan insanlar. Son zamanlarda basýnda
en azýndan kendi içimizde bunu engellemeye çalýþýyoruz. Biz giderek etik
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ilkelere, hem koyup hem de eðitim vererek, daha düzgün görüþlere
çekmeye çalýþýyoruz. Tüm medyanýn da bu deðiþimi sindirmesi ve ortak
etik ilkeleri geliþtirmesi lazým. Türkiye’de ne yazýk ki biz melez gazetecilik
yapýyoruz. Hem okunan hem bakýlan gazeteler. Zira okunan gazete 25-30
bin satýyor.

Nuh Albayrak: Öncelikle yasayla bu iþler ne yazýk ki olmuyor.
Kadýnlarýn birey olmayý kendilerinin gerçekleþtirmesi gerekiyor. Kota vb.
uygulamalarýn, özel statülerin faydalý olacaðýný düþünmüyorum. Tabii
toplum olarak bizlerin de payý var. Etik kurallarla ilgili olarak herkes etik
kurala uyduðunu söyler. Bir takým ticari kaygýlar uygulamada farklý yönlere
getiriyor. Toplum bunu istiyor deniyor. Toplum uyuþturucu istese onu mu
vereceðiz? Biz gazetecilerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Meslek
kuruluþlarýnýn güçlenmesi gerekiyor ama bizde sýkýntýlý. Ýþe alýmlarda bile
sýkýntýlar var; kadýnlar güzel olduðu ya da giyimine göre iþe alýnýyor. Benim
gazetemde böyle bir ayrým yok, biz kariyere birikime bakýyoruz. 

Mehmet Kamýþ: Bence en önemli sorun özel hayatlara tecavüz.
Örneðin Münevver cinayeti. En mahrem konular gündeme geldi. Ya da
Habertürk’teki býçaklanan kadýn fotoðrafý. Pornografiye kaçacak kadar
fotoðraflandýrma ya da hikâyeleþtirme görüyoruz. Devletin de bu tip
haberleþtirmelerde denetleyici ve caydýrýcý olmasý gerekir.

Temin ayrý bir sorun, yayýnlanmasý ise baþka bir sorun. Toplum bunu
istiyor geçerli deðil, müdahale etmeliyiz. Örneðin sigara konusu nasýl bir
ahlak konusu haline geldi. Çok güzel bir geliþme. Bence ligin ilk beþindeki
gazete haberlerde dikkatli bir dil kullansa yapsa diðerleri sigara içen
konumuna gelir. Ben daha çok kadýn medya çalýþaný olmasý gerektiði
konusunda çok þans tanýdýðýmý düþünüyorum. Ama baþarý þansý düþük. Çok
baþarýlý muhabirlerin yönetici olma kýsmýnda baþarýsýz olduklarýný
görüyoruz. 

Perihan Çakýroðlu: Özel hayatýn deþifre edilmesi ile ilgili olarak
devletin tedbir almasýna gerek olmadan biz gazeteciler engel olmalýyýz.
Önemli bir sorun da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin aktif olamamasý. Bir
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eleþtiri de kadýnlarýn baþý açýk kapalý diye ayrýlmamasý gerekiyor, bazý
ortamlarda baþý kapalý kadýnlarýn baþýna bir þey gelmezmiþ gibi bir algý
yaratýlýyor. Bir de kota gerekli. Muhabirlikte baþarýlý kadýnlarýn
yöneticilikte baþarýsýz olma hususuna gelince bunun sebebi belki de
küçüklükten itibaren kadýnlara evlerinde de karar verdirilmemesi olabilir. 

Ali Saydam: Önce mevcut durumun doðru analiz edilmesi gerek.
Örneðin ABD’de kadýn hareketinin onayýný almadan baþkan olamazsýnýz.
Batýda kadýnla ilgili geçmiþ daha sorunlu o yüzden kadýn hareketi daha
güçlü. GFK’nýn araþtýrmasýna göre itibarý en düþük kurum alkolle ilgili
kurumlar, sonra medya. Bu çerçevede medyanýn rolünü çok abartmamak
lazým. Bizim deðerler çok farklý, bunun için zaman geçmesi gerekiyor.
Batýlý düþünce sistemi ile bu iþ olmaz, onlarýn temelinde Hýristiyan düþünce
sistemi var. Medya haberlerinde en çok yer alan üç program, “O Ses
Türkiye”, “Yetenek Sizsiniz”, “Kim Milyoner Olmak Ýster”. Ama halkýn
gerçeði, eðitim, saðlýk, ekonomi. Medyanýn gerçeðini doðru gerçeðe nasýl
getiririz. Genel yayýn yönetmenlerini çaðýrýp bir þeyler söylemekle olmaz
bence. Bunun yerine hükümetin bir stratejisi ve politika belgesi olmalý. Bu
stratejiyi de 2010 yýlýnda kurulmuþ olan Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüðü aracýlýðýyla yürütmelidir. Koordinatörlüðün temel hedefi
hedef kitlede algý ve davranýþ deðiþikliðini yaratmaktýr. Diðer ülke
örneklerine baktýðýmýzda bu tarz kuruluþlarýn sadece ülke dýþý için deðil
ülkenin içiþlerine yönelik de faaliyetler sürdürdüðünü görürüz. Yürütülecek
stratejide emir kipi içeren bir yaklaþým kesinlikle kullanýlmamalý. TRT bu
iþin içinde mutlaka yer almalý. Koç, Sabancý ailesi gibi özel sektörün desteði
de mutlaka alýnmalý ve en önemlisi halkta en fazla etki yaratacak olan Sayýn
Baþbakan ve Cumhurbaþkaný da mutlaka bu iþin içinde olmalý. Son olarak
ölçümlemelerle hedeflenen noktaya ne kadar gidildi buna da bakmak
gerekir. 

Yusuf Ziya Cömert: Bence kadýnlar yönetime kendileri talepli deðil.
Kadýnlarýn sayýsý artýnca bu iþlerin düzeleceði konusunda bence yanýlgý var.
Milletin yaþadýðý þeyle seyretmek istediði þey ayný deðil. 
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10.02.2012 TARÝHLÝ 6. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ 

Katýlýmcýlar: Ferhat BORATAV 
(CNN Türk Haber Genel Yayýn Yönetmeni)

Ömer ÖZGÜNER 
(NTV Genel Yayýn Yönetmeni)

Gürcan ÇÝLESÝZ 
(TV8 Haber Genel Yayýn Yönetmeni)

İbrahim Onur KUMBARACIBAÞI 
(Fox TV Sorumlu Müdürü)

Bülent ÜLGEN 
(Kanaltürk Genel Müdür Yardýmcýsý) 

Þeyda KARAGÜLMEZ 
(Kanaltürk Yapýmcý)

Ferhat Boratav: Bazý alanlarda kadýnlar iyiye gitmiyor. Ýstihdam baþta.
Temsil de o nedenle üç aþaðý beþ yukarý toplumdakini gösteriyor.
Medyadaki temsiller ve medyada çalýþan kadýnlar arasýnda bað olduðuna
inanýyorum. Karar verici pozisyonlarda ne kadar yer alýrlarsa deðiþimler
de olabilir. 

Televizyon zaten regüle edilmiþ. Daha fazla kural, yasa ürünleri kötü
hale getirir. Özdenetim önemlidir. Kamu otoritesi, özdenetimi teþvik etmek
anlamýnda çalýþma yapabilir. Bizde özdenetim anlamýnda izleyici
temsilciliði var bir de yayýn kurulumuz var. Ýzleyici temsilciliði var ama
kanunla oluþturulduðu için iþlevsiz. Ýkinci tarafý kamu otoritesinin yapacaðý
en iyi þey baðýmsýz bir otoritenin / mekanizmanýn varlýðýna destek vermesi
olur. Ama kamunun bu anlamda mekanizmasý yok. MEDÝZ gibi baþka bir
örgüt de yok. Türkiye’de bu tip kuruluþlarýn hiç birisi kamudan en ufak
destek görmüyor. Baþka ülkelerde ise kamudan destek görüyor ve kamu
için bir referans noktasý olarak görülüyor. Kamu, kolaylaþtýrýcý olmalý. En
kötü durumdaki televizyon kuruluþu bence TRT. Hiç üst düzeyde kadýn
yönetici görmedim.
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Ömer Özgüner: Olumsuz dizilerin, senaristleri kadýn. Sektör tamamen
pazara endeksli, o nedenle cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk olduðunu
düþünmüyorum. Tematik kanallarýn bunda çok daha dikkatli olduðunu
düþünüyorum. Bizde 60’a 40 orta düzey yönetici ama en üst düzeyde
azalýyor. Ýçerik, toplumsal tepkiyle düzelebilir. Batý’da toplumsal dayanaðý
olduðu için iþliyor. Toplumsal zemin bulursa faydalý olacaktýr.

Gürcan Çilesiz: TRT bence benchmark olamaz, siyasi akýmdan
etkilenmeye çok açýk. Medya kendi deðerlerini bence kendi oluþturmalý.
Sadece kadýn mevzuunda deðil. Basýn Konseyi dýþýnda farklý bir komisyon
çýkarýlabilir, medyada doðrudan kadýnla ilgili çalýþan. Kadýnlarýn üretimde
aðýrlýklý olmasýnýn dili dönüþtürmeye kýsmen etkisi olsa da tamamen olmaz
çünkü onlar ayný erkek egemen toplumda yetiþiyor.

Ýbrahim Onur Kumbaracýbaþý: Sektörde bir deðiþim var, kadýnlarýn
sayýsý artýyor; ayný zamanda okullu olanlar da artýyor. Kadýnlarýn görsel
olarak sunulmasý batýda da var. Müstehcenlik konusunda izleyici
temsilciliði iþe yarayabilir, izleyici uyarýrsa yayýn olmaz. Yurtdýþýndan
örnekler var ama orada toplumsal alt yapý uygun. Farklý görüþten insanlar
ne kadar bir araya gelirse, homojen iþbirlikli daha fazla iyi þeyler ortaya
çýkabilir. Kanunen zorlamayla bence olmamalý.

Ferhat Boratav: Bizde televizyonlar reklam baðýmlýlýðýyla yaþamak
zorunda ve tek ölçü de reyting. Nefret söylemi þu anda gündemde ve kadýna
þiddet bir meþrulaþtýrma olabiliyorsa, nefret suçu yasasýna girebilir. Ve bunu
göstermek de cezalandýrýlýrsa medyada kadýnlarýn temsili aþamasýnda
faydalý olabilir. Bir de RTÜK kanununda toplumsal cinsiyete iliþkin madde
var ama bununla ilgili yaptýrým olduðunu hatýrlamýyorum. 

Bülent Ülgen: RTÜK ceza verdiðinde alakasýz yayýnlar yerine diziler
yayýnlatýlmalý dramatize edilmiþ þiddet, eþitlik vs. ile ilgili güzel kurgulu;
ya da kanaat önderlerinin oynadýðý spotlar. Kadýna þiddet, kaçýrýlma, aðlama
vb. gündüz kuþaklarýnda izlenme rekorlarý kýrýyor. Bunlarý sunanlar kadýn.
Evlilik programlarý ilk kaldýrýlmasý gereken programlardandýr.
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10.02.2012 TARÝHLÝ 7. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ 

Katýlýmcýlar: Murat ÇÝÇEK
(24 Televizyonu Haber Müdürü) 

Hasan ÖZTÜRK (Ülke TV Genel Yayýn
Yönetmeni)

Pelin DÝÞTAÞ YAÞAROÐLU (Kanal D Genel
Yayýn Yönetmeni)

Yunus AYLIDERE (Samanyolu TV Samanyolu
Yapýmlar Koordinatörü)

Murat Çiçek: Bizim elimizde uzman listeleri oluyor çeþitli alanlarla
ilgili. Örneðin bir dýþ analiz konusundaki listede çok az kadýn var. 

Hasan Öztürk: Ben aslýnda dolaþýma yeni insanlar çýkarmak istiyorum.
Ama saðlýk, beslenme dýþýnda kadýn uzman bulamýyorum. Benim için
gerekli olan bir uzmana kolay ulaþabilmem. Erkeklere bu açýdan daha kolay
ulaþýlabiliyor.

Haber þehveti diye bir þey var. Münevver örneðini verebiliriz.
Katledilmiþ bir kýz için öyle bir habercilik yapýldý ki. Kýzýn özel hayatý
fotoðraflarý, özel yaþamýna iliþkin bilgiler de verilerek delik deþik edildi.
Reyting – para kaygýsý abuk subuk programlar yapýlýyor. Örneðin kadýn
programlarýnda bunu görüyoruz. Bir de olayýn izleyici boyutu var. Kadýnýn
istismar edildiði programlar çok izleniyor. Tuhaf ama erkek izleyici kadýn
görmek istiyor. Kadýnlar þýk kadýnlar görmek istiyor. 

Pelin Diþtaþ Yaþaroðlu: Bizim evlilik programlarýmýz yok çünkü
aþaðýlayýcý olduðunu düþünüyoruz. Onun yerine “Doktorum” da reyting
alýyor. Þiddetten ya da sorunlardan bahsetmeyelim demek bizce doðru
deðil. Önemli olan bunlarý nasýl verdiðiniz. Ama dayak konusunda ne
yapacaðýmýzý çok bilemiyoruz açýkçasý. “Arka Sokaklar” dizisinde emniyet
ile iþbirliði içinde çalýþýyoruz. Kadýn konusunda da bunun gibi ortak
çalýþmalar yapabiliriz.
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Murat Çiçek: Tabii þu da unutulmamalý. Biz eðitim kurumu deðiliz.
Ticari kurumlarýz ve örneðin Fatmagül’ü ne kadar övseniz de reyting
almasaydý yayýnlamazdýnýz. Þöyle bir durum da var. Kurtlar Vadisini belirli
yaþýn altýndakiler izlemesin diyoruz. Bunun iþareti de var. Aile izletiyorsa
ailenin suçu yok mu?

Yunus Aylýdere: Öncelikle toplumsal faydanýn önemi vurgulanmalý.
Bir ürün nasýl daha faydalý olabilir diye baktýðýmýzda kadýn bu iþin sýkýntýlý
bir noktasýnda. Dünyaya baktýðýmýzda senaryoda pedagojik ekip, danýþman
ekip kullanýlýyor. Biz bir sinyal gönderiyoruz herkes baþka bir þey
anlayabiliyor. Evrensel kriterlerde anlaþmak gerekir. Dünyada çeþitli kriter
örnekleri de görüyoruz. ABD ve Uzak Asya’da yakýn ölçek belli, plan belli,
aile dediðimizde kriter belli. ABD’de aile kanallarý var ama oradaki kurallar
apayrý. Býçak gösteremezsiniz aile kanalýnda. Bizdeki RTÜK gibi
düzenleyici kuruluþ var; Federal Communications Commission. Aile kanalý
türünün tasdiki buraya baþvurularak alýnýyor. Aile kanalý olmak bir takým
imtiyazlar kazandýrýyor. Bizde ise yayýncýlýk ne yazýk ki Yeþilçam
geleneðinden etkileniyor. Romantizm kaynaklý matematik hala ayný.
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11.02.2012 TARÝHLÝ 8. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ 

Katýlýmcýlar: Ertuðrul ACAR
(IV. Kuvvet Medya Genel Yayýn Editörü)

Abdullah EKÞÝOÐLU
(Agency Europe & Anatolia Genel Yayýn
Yönetmeni)

Ertuðrul Acar: Ýnterneti kapsayan medya okuryazarlýðý dersi zorunlu
hale getirilmeli. Ahlaki ilkeler diye bir þey olmalý. 

Abdullah Ekþioðlu: Medyanýn deðiþtirilmesinin yolu toplumu
deðiþtirmektir. Medyayý kendi evrimine býrakmak lazým, siyasi baský var,
ticari baský var. Kendi iç düzenlemesine izin verelim. Medya meþruiyetini
þuradan alýyor; her gün oy veriliyor. Önce zihinleri deðiþtirmek gerekiyor. 

Ertuðrul Acar: Ýnternette yasal alt yapý yok. Þu anda bir taslak var.
Ýnternet gazetelerinin de medya sayýlmasýna yönelik çeþitli çalýþmalar var.
Yasakçý zihniyeti istemem ama her þey denetimsiz olsun da denemez. En
azýndan evrensel ahlaki kurallar manzumesi gerekli. Bütün sosyal medyanýn
yasal alt yapýya kavuþturulmasý gerekiyor. Meslek örgütleri kendi ilkelerini
belirleyip altýna imza atýlmalý. Arama motorlarýnýn robotlarý var. Onlar
bilgileri topluyor. Rusya Yandex, Japonya Baidu diye bir arama motoru
kurdu, UK-GER kendi arama motorunu kurdu; TÜBÝTAK Türkiye’nin
arama motorunu kurmalý ki kendi veritabanýmýzý oluþturalým. 

Abdullah Ekþioðlu: Aslýnda konvansiyonel medya bitmek üzere, her
þey þekil deðiþtiriyor. Kontrol etmek çok mümkün olamayacak; artýk
tüketici kendi tercihlerini seçecek. Tüketiciyi kanalize edecek medya
okuryazarlýðý vs. çabalarla bir yere gelinebilir. Bir de yasaklama olmasýn
diyorum ama insanlarýn bilgisi dýþýnda yayýnlanan fotoðraflarda cezalar
olmalý. 
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11.02.2012 TARÝHLÝ 9. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ 

Katýlýmcý: Fadime ÖZKAN 
(Star Gazetesi Yazarý)

Fadime Özkan: Ýnsanlara en kolay nüfuz eden yer ekran baþýdýr.
Eþitsizlik algýsý öðrenilen bir þey. Erkekler de eþitsizliðin konforuna çok
alýþmýþ. Haliyle hak talep eden kadýna karþý öfke artýyor. Ayrýmcýlýk
olduðunda utandýrmak ve teþhir etmek bir yöntem. Erkekler belki farkýnda
deðil ama artýk farkýnda olmalý. Farkýndalýðý önce artýrmak; deðiþmiyorsa
teþhir etmek gerekiyor. Bence dönüþümde en etkili yöntemler bunlar. Bir
kurul ya da heyetin medyayý takip eden haftalýk raporlarla teþhir ederek
yaymasý bir caydýrýcýlýk saðlayacaktýr. Sorunun iki boyutu var; gösterilen
kadýn ve kadýn erkek eþitsizliði durumu, bir de arka tarafta medyanýn kendi
durumu. Kadýn sorunlarý ile ilgili bilinç önemli ama kadýnýn sürekli
sorunlarla anlamlandýrýlmasý da bir çeþit sorun oluyor. 

11.02.2012 TARÝHLÝ 10. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ 

Katýlýmcýlar: Ahmet PURA 
(Reklam Verenler Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný)

Ayþegül MOLU 
(Reklamcýlar Derneði Genel Müdürü) 

Ýlyas BAÞSOY 
(Reklam Yaratýcýlarý Derneði Baþkaný)

Ayþegül Molu: Reklamcýlar reytingi gördükten sonra parayý veriyor.
Belirleyici olan reklamcýnýn parasý deðil izleyicinin neyi tercih ettiði. Bütün
sistem bütün davranýþlarý seyretmeye yatýyor. Medyanýn içinin deðiþmesi,
kadýnýn elde ettiði rollerin artmasý gerekiyor. Erkek egemen bir topluluðun
çok ciddi bir dönüþüm saðlamasýný bekliyorsunuz. Ýktidar sahibi medya
kadýný sayýsý bir kaçtýr. Editöryal gücü olan içeriðe müdahale eden çok
azdýr.  
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Ýlyas Baþsoy: Bence devletin yapmasý gereken þey sürekli eþitsizlik
içinde kalan ve bu þekilde bilinçlenmeye ihtiyacý olan D segmentine
yönelik çalýþmalar yapýlmalý. Reklamcýlarýn bu iþi yapmasýnýn tek yolu
devletin reklam derneklerine-ajanslarýna sübvanse etmesi. Son noktada para
ile dönen bir sektörüz bu da unutulmamalý.

Ahmet Pura: Hiçbir ürün-hizmet üreticisinin tüketiciye ulaþmayayým
düþüncesi yoktur. Her türlü tüketiciye artýk D dahil ulaþýlmak zorunda.
Çünkü tüm dünyada çok fazla seviyede yeni tüketici ihtiyacý bulunmaktadýr.
Devletin yasayla bu iþi çözmeye çalýþmasý doðru deðil. Bir inanýlýr ve
güvenilir STK’nýn Ankara’dan desteðini alarak –para deðil- temas ederek
bir þeyler deðiþtirebileceðine inanýyorum. Birilerinin artýk birbirileriyle
konuþur hale gelmesi gerekiyor. Kendi bünyemizde kadýn erkek eþitliði
konseyi kurabiliriz. 

Ayþegül Molu: Reklamverenler Derneðinin bünyesinde bir Özdenetim
kuruluþu var. Reklam Özdenetim Kuruluþunun (RÖK) kanallarý KSGM ile
iþbirliði içinde topluma anlatýlmalý. RÖK tüketici hattý açabilir.

Televizyonlarla ilgili olarak da medyanýn bir evrim sürecinde olduðunu
görüyoruz. Tematik kanallar hýzla artýyor. Aile kanalýnýn ise Türkiye için
uygulanabilir olduðunu düþünmüyorum.  TRT ise bu baðlamda daha fazla
potansiyele sahip. Reklamlardan da çekilip %100 kamu yayýncýlýðý
içerisinde konumuz kapsamýnda fayda saðlayabilir. Tabii gençlerin artýk
internette olduðu düþünülerek oraya odaklý çalýþmalar yapýlmalý. Son olarak
suyun akýþýný deðiþtirmek yerine iyi uygulama örneklerini daðýtmak daha
önemli diye düþünüyorum. Konumuz medya olduðu için sektördeki baþarýlý
kadýn yönetici örnekleri teþvik edilebilir.
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15.03.2012 TARÝHLÝ 11. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ

Katýlýmcýlar: Ýbrahim ÞAHÝN 
(Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel
Müdürü)

Çiçek TAHAOÐLU 
(Baðýmsýz Ýletiþim Aðý-BÝANET Kadýn Haklarý
Editörü)

Selen DOÐAN 
(Uçan Süpürge Haber Merkezi Genel Yayýn
Yönetmeni)

Meral YILMAZ 
(Medya Sofa Grubu Üyesi)

Ýbrahim Þahin: Reklam gelirimizin artmasýnýn nedeni kanal sayýmýzýn
artýrýlmasý ve reklam sürelerimizi dýþarýya satmamýzdýr; ama en önemlisi
kamu yayýncýlýðý mantýðýndan uzaklaþmadan özellikle diðer kanallarla da
rekabet etmeyi dikkate almamýzdýr. 

Siz burada kadýn aleyhine geliþen yapýyý ortadan kaldýrmak için bir
mücadele yapacaksanýz belki en fazla yararlanacaðýnýz organ kamu
yayýncýsý olacaktýr. TRT Çocuk’un ayný alanda yayýn yapan televizyonlarýn
içerisinde yer almasý gerekiyor. Bu mücadeleyi saðladýk ve þu an TRT
Çocuk 1. sýraya oturdu. Ama karakterlerin erkek veya kadýn olmasýný
dikkate alacak olursak, örneðin Pepee karakterine baktýðýmýzda, bunun bir
erkek veya kadýn olduðunu vurgulayarak bir karakter analizine girerseniz
yanýlgý içine düþersiniz. Biz TRT Çocuk’la çocuklarýmýzý kurtarmak istedik.
Çocuklarý kurtardýktan sonra gerçekten bu cinsiyet ayrýmýnýn ortadan
kaldýrýlmasý konusunu gündeme getirebiliriz. Açýkçasý bizim mücadelemiz
kadýn-erkek eþitliðiyle ilgili bir çalýþma deðil ama yayýnlarýmýzý
sorgulayacak olursanýz zaten kamu yayýncýsý olmamýz hasebiyle çok
dikkatli olmamýz gerekiyor.

Kadýn sayýsýnýn bir kanalda fazla olmasý orada kadýnlara katký saðlýyor
gibi bir algýya gidersek çok büyük yanýlgý içerisinde oluruz. Türkiye’de
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kadýnlarýn daha fazla olduðu iddia edilen kanallar en çok kadýnlara zarar
veriyor. Televizyonlarda kadýnlarýn çok fazla gözükmesi yerine daha uygun
gözükmesinde yarar olduðunu düþünüyorum. Özellikle dizilerde kadýnlarýn
sayýsýnýn çok olmasý çok iyi bir þey deðil, örneðin Muhteþem Yüzyýl.

Medya okuryazarlýðýnýn artýrýlmasý belki bu anlamda yapýlmasý gereken
en önemli konulardan biri. Özellikle cinsiyet tarafsýz haberler verilmesi
gerekiyor. Belki kadýnlarýn darbedildiði, fiziksel maðduriyete uðradýðý
haberlerin daha az verilmesi hatta verilmemesi gerekiyor. Kadýn ve cinsellik
konularýnýn daha özenli seçilmesi gerekiyor. RTÜK ve baþta TRT olmak
üzere yayýncý kuruluþlarýn kadýnlarla ilgili yapacaklarý çalýþmalarý titizlikle
ele almalarý gerekiyor. Hatta bu noktada geleceðe dönük olarak kadýnlardan
oluþan bir komisyonun canlý yayýnlar dýþýndaki programlarý izleyerek
öneriler getirmesi gerekiyor. Çok hýzlý mesafe alýnmasý gerekiyor ise tasvip
etmememe raðmen baðlayýcý bir unsur devreye girebilir, bu bir kanun
olabilir. RTÜK’ün belki tavsiye niteliðinde ama takip edebileceði bir karar
mekanizmasý olabilir; yahut gene biz televizyoncularýn, medya sektörünün
kendi arasýnda kurduðu sivil toplum örgütü marifetiyle bu anlamda daha
dikkatli davranmamýz gerektiðini belli aralýklarla, toplantýlarla vurgulayan
bir yöntem geliþtirilebilir.  

Çiçek Tahaoðlu: Bianet IPS Ýletiþim Vakfý bünyesinde on iki yýldýr hak
odaklý habercilik temelinde günlük habercilik yapan bir haber portalý.
Bianet aslýnda “Baþka bir iletiþim mümkün mü?” sorusuna bir yanýt arayýþý
olarak çýktý. Toplumsal cinsiyete duyarlý, kadýn odaklý habercilik yapmak
için yola çýktýk. Biz kadýn haberlerine yani bütün habercilik anlayýþýmýza
kadýnýn eþit temsilini yayýyoruz. Yani görüþ aldýðýmýz uzmanlar, haber
içerikleri, kullandýðýmýz haber fotoðraflarý, çünkü temsil en önemlisi
toplumsal cinsiyet eþitliðinin saðlanmasýnda. Toplumsal cinsiyet eþitliði
kadýn ve siyaset, kadýn ve ekonomi gibi özel programlar yapýlarak
saðlanabilecek bir þey deðil. Herhangi bir siyaset programýnda kadýnýn eþit
temsilini saðlamak, kadýn ve siyaset diye bir program yapmaktan çok daha
etkili olacaktýr uzun vadede. 

Kadýnlarýn kendileri için ne istediðine karar vermesi açýsýndan karar
mekanizmalarýnda yer almasý çok önemli bir þey. KEFEK’in kota konusunda
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yaptýrýmlar uygulayabileceðini düþünüyorum. Kotanýn zorunlu hale
getirilmesi, bu kotaya uymayanlara yaptýrýmlar uygulanmasý kadýn erkek
eþit temsili açýsýndan çok önemli bir nokta. Bunun dýþýnda kadýn ve LGBT
gruplarýnýn basýn organlarýnýn teþvik edilmesi önemli bir þey. Komisyonun
ayrýca toplumsal cinsiyet odaklý çalýþan sivil toplum kuruluþlarýnýn kamusal
açýdan görünür kýlýnmasýna yardýmcý olabileceðini düþünüyorum. En önemli
þey ise haberdeki dilin deðiþmesi. Mesela, komisyona baþladýðýmýzdan beri
“bayan” kelimesini duyduk ama kadýnlar kendilerine “kadýn” denmesini
istiyor. Ayrýca eþitliðin saðlanmasý için medya okuryazarlýðý derslerine
toplumsal cinsiyet dersleri eklenmesi gerekiyor. Ýlköðretimden itibaren
bütün ders kitaplarýnda hala çok cinsiyetçi kalýplar mevcut. Komisyon, YÖK
ve MEB gibi kurumlarýn yönetmeliklerini inceleyip müfredata dair kadýn
odaklý tavsiyelerde bulunabilir. Ýletiþim fakültelerinde toplumsal cinsiyete
duyarlý habercilik, halk odaklý habercilik ya da kadýn odaklý habercilik gibi
dersler verilmiyor. Toplumsal cinsiyete duyarlý olmadan yetiþtirilen
gazetecilerin ortaya koyduðu haberler de toplumsal cinsiyete duyarlý
olmuyor. Son olarak Komisyonun toplumsal cinsiyet konulu soru
önergelerinin takipçisi olmasý gerektiðini düþünüyorum. Kadýna yönelik
þiddet bu kadar yoðunken, elli tane konuyla ilgili cevaplanmamýþ soru
önergesinin bulunmasýna bir çözüm üretilmesi gerekiyor.

Selen Doðan: Medyadaki cinsiyetçi temsiller meselesi halen çok önemli
bir gündem olarak karþýmýzda. Kadýnlarýn bir arzu nesnesi olarak, arka sayfa
güzeli olarak ya da magazin eklerinde, sürmanþetlerde görüntü malzemesi
olarak kullanýlmasýna dayalý bir temsil; üçüncü sayfa, cinayet, gasp, kapkaç
gibi vakalarda temsili; ya da ekonomi, siyaset gibi çok erkekleþtirilmiþ, çok
cinsiyetlendirilmiþ, çok aðýr alanlarda yok olarak temsili.

Önerilerimizden kýsaca bahsedeceðim. Her þeyden önce gazetecilik
eðitiminin gözden geçirilmesi, iletiþim fakültelerinde toplumsal cinsiyet
dersi olmasý çok önemli. Bazý fakültelerde seçmeli ders olarak var ama
belki bir düzenlemeyle zorunlu ders haline getirilebilir. Bir baþka konu,
kamu yayýncýlýðýndaki potansiyelin cinsiyet eþitliði perspektifinden
dönüþtürülmesini çok önemli buluyorum. Bu kadar geniþ aðý olan, pek çok
kanalýyla her yere ulaþabilen bir kanalýn bunu yapmasý toplumun algýsýný da
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bu yönde deðiþtirecektir. Baðýmsýz araþtýrmalar çok önemli. Ayrýca
kadýnlarýn baðýmsýz medya izleme gruplarý kurmasý aslýnda medya
kuruluþlarýna, oradaki yapýlara düþman, onlarý her seferinde deþifre eden,
afiþe eden bir çaba deðil, tam tersine yayýn kuruluþlarýnýn çok iþine
yarayacak içeriði, veriyi üretecek bir çaba diye düþünüyorum. Bir diðer
önerimiz, sansürün deðil özdenetimin teþvik edilmesi yani medya
kuruluþlarýnýn kendi etik ilkelerini yine cinsiyet eþitliði perspektifinden
oluþturmalarý, bunlara sadýk kalmalarý, bunlarý þeffaf bir biçimde
yayýnlamalarý. Bir diðeri kadýn kotasý uygulamasý. Yani karar verici
mekanizmalarda kota gerçekten çok önemli, kadýnlarýn orada yer almasý
lazým. Bir diðer önerimiz de medya kuruluþlarýnda ombuds kiþiler yani okur
temsilcileri kadýnlardan da görevlendirilmeli. Alternatif yayýnlarýn
yaygýnlaþtýrýlmasý, desteklenmesi çok önemli. Son olarak, alaylý gazeteciler
için de hizmet içi eðitimler belki zorunluluk haline getirilebilir. 

Bizim medyadan beklentimiz, gerek kamu yayýncýlýðý gerek özel
sektörden beklentimiz, kadýnlara böyle bir þeyleri lütfetmek deðil ya da
sadece içinde kadýn geçen haberlere, programlara, içeriklere aðýrlýk vermek
deðil; gerçekten temsilden baþlayarak, içerikten baþlayarak bütün o üretim
süreçlerine kadýn bakýþýný dahil edebilmek ve kadýn sözünü bu anlamda
yaygýnlaþtýrabilmek. Bir de bir soru var: Özellikle TV kanallarý açýsýndan bu
cinsiyetçiliði reddetme, tersine kadýn bakýþ açýsýný benimseme ve
yaygýnlaþma kriterlerini kullanarak rekabetçi bir ortam yaratýlabilir mi? Bütün
medya kuruluþlarý artýk bu doðrultuda rekabet etmeli ve birbiriyle yarýþmalý.

Meral Yýlmaz: Öncelikle kadýnýn medyada bilfiil yer almasý ve uzun
periyotlarla yer almasý çok zor. Burada eleþtiriyi her kesime yapmak
gerekiyor yani biraz kadýnýn kendisine, biraz sisteme, biraz yönetime.
Medyadaki þartlar çok acýmasýz. Kadýn bekârken çok aktif olarak
çalýþabiliyor ama evliyseniz bir de küçük çocuðunuz varsa çok zor. Erkeðin
kadýndan beklediði roller var ve kadýn bunlarla da boðuþuyor. Baþarý
çalýþma saatleriyle oranlandýðý sürece kadýnlar ister medyada ister diðer
kurumlarda olsun çoðunluk itibariyle daha düþük performanslý iþlerde
çalýþmak zorunda kalacaktýr. Dünyada da uygulanan, uygulanmasý için
çalýþmalar yapýlan sistem performansýn baþarý kriteri olmasýdýr.
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21.03.2012 TARÝHLÝ 12. ALT KOMÝSYON TOPLANTISININ
TUTANAK ÖZETLERÝ

Katýlýmcýlar: Nurcan KURAN 
(Erler Film Halkla Ýliþkiler Sorumlusu) 

Mithat TOPAÇ
(Ay Yapým Genel Müdürü)

Ayþegül ÖZ 
(Avþar Film Temsilcisi)

Mehmet ERÝÞTÝ 
(Focus Film Ankara Temsilcisi ve Prodüktör)

Yeþim GÖKÇE 
(Beþiktaþ Kültür Merkezi Temsilcisi)

Canan GÜLÜ 
(Türkiye Kadýn Dernekleri Federasyonu Baþkaný)

Kamil KOÇ 
(Mint Prodüksiyon & TESÝYAP-Televizyon ve
Sinema Filmi Yapýmcýlarý Meslek Birliði Genel
Sekreteri)

Ilgaz GÝRÝTLÝOÐLU 
(Sis Yapým - Yapýmcý)

Seçil ÝSSÝ 
(D Yapým Reklamcýlýk ve Daðýtým Yapým
Koordinatörü)

Av. Oðuz MÜFTÜOÐLU 
(TÝMS Prodüksiyon Hukuk Müþaviri)

Nurcan Kuran: Din, dil, ýrk ayrýmý olmayan evrensel anlayýþ üzerine
biz fazlasýyla eðildik. En belirgin örneði de “Yabancý Damat”la verdik.
Çalýþanlar olarak da aðýrlýklý olarak haným mevcut bizde. Hiç olmamýþ bir
þey mesela biz taksi duraðýnda bir kadýný oynattýk.  Kadýnlar aslýnda taksi
þoförü de oluru gösterdik. “Arka Sokaklar” dizisinde kadýndan çok iyi polis
olacaðýný gösterdik. Kadýnlar iyi bir öðretmen, doktor, iþ kadýný olabilir
örneklerini bir þekilde verdik.
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Bununla beraber reyting diye bir kaygýmýz var. Ýþin içine çok yoðun bir
þekilde inerseniz halk izlemiyor, sýkýlýyor. Çok hoþ, basit bir anlatýmla
anlatacaksýnýz, kafayý çok fazla yormadan. Dizinin de bir matematiði var.
Her hafta 100 dakika dizi çekmek zorundasýnýz. Karakterleri din, dil, ýrk,
kadýn-erkek ayrýmý olmaksýzýn düþünüyoruz. 

Mithat Topaç: Bizim þu anda 4 dizimiz var. 3 dizinin senaristi bayan.
2 yönetmenimiz bayan, 2 yönetmenimiz erkek. Yani þirket bazýnda
baktýðýnýzda kadýn-erkek eþitliði açýsýndan artýlarýmýz var. 

Ýçerikleri yalnýz biz yapmýyoruz. Ýçerikleri biz daha evvel kanallara
yolluyoruz. Kanal kabul ederse biz bunu yapýyoruz. Yaklaþýk 4-5 seneden
beri eski Türk romanlarýndan uyarlamalar yapýyoruz. “Yaprak Dökümü”nde
150 sayfalýk romandan 4,5 sezonluk dizi çýkar mý diye eleþtiri aldýk.
“Fatmagül’ün Suçu Ne?” de eleþtiri aldý ancak daha sonra tecavüze uðrayan
bir kýzýn gerçek hayatla nasýl kaynaþtýðýný gördük. Bakýþ açýsýna göre
deðiþiyor. Þiddet unsurlarýna dikkat ediyoruz. Dikkat etmek zorundayýz
çünkü RTÜK var. Bir iþe baþlarken kanalla 13 bölüm üzerinden mukavele
yaparýz. 3 bölümde iyi gitmezse -4. bölümü çekmiþ olursunuz- bir telefon
gelir, yayýndan kalktýnýz der. 13 bölümü atlarsanýz masrafýnýzý kurtarmaya
baþlarsýnýz.

Dün CNN Türk’teki bir programda izledim. Doðu’da %47 küçük çocuk
evlendirmeleri var. ATV’de Mahsun’un bir dizisi var onu iþliyor. Belki aðýr
ama Türkiye gerçeði. Bu tip dizilerle bunlarýn ortaya atýlmasý çok daha
fazla fayda saðlayacaktýr. 

Ayþegül Öz: Bizim bu sezon “Yer Gök Aþk” ve “Lale Devri”
dizilerimiz var. Ýki dizi de kadýn aðýrlýklý ve aþk üzerine kurulu. 18 tane
sinemamýz var bizim ayrýca. Bunlarýn 13-14 tanesi bayan yöneticiye sahip. 

Mehmet Eriþti: 3 tane dizi yapýyoruz. 30’a yakýn senarist
arkadaþýmýzýn 25’i yaklaþýk kadýn. 10 yönetmenimiz var. 2 tanesi hariç
hepsi kadýn. Kadýnlar aslýnda iþ hayatýna girdiklerinde gerçekten çok
baþarýlý oluyorlar. 

Hedef kitlemizin %70-80’i kadýn. Reytingi kanallar da ölçmüyor.
Reytingi reklamverenler ölçüyor. Reklamverenin de derdi mümkün
olduðunca çok müþteriye ulaþmak. Bu da bizi seyredilme ihtiyacýna sokuyor.
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Türkiye’de bir tane avukatlýk dizisi var mý? Yok, olamaz da. Çünkü ev
kadýnýmýz evde yaþýyor zaten. Ýþ hayatýnda olmadýðý için, iþlerini hukuk
yoluyla çözmeyi düþünmediði için bir avukatlýk dizisi yapamýyoruz. Aslýnda
polisiyelerimiz bile aile dizisi. Bilinen anlamda polisiye de yapamýyoruz
çünkü o da onu ilgilendirmiyor. Biz kadýnýn dramýný sömürüyoruz. Dar
alanda ister istemez elimizdeki malzemeyi kullanmak zorundayýz. Hedef
kitlemiz olan kadýnlarý çözmeye çalýþýyoruz. Kadýn televizyonla
sosyalleþiyor. “En azýndan kocam beni dövmüyor” diyor, “fakirim ama
mutluyum” diyor. “Bizim Evin Halleri” dizisinde bir gün komik
iþleyeceðimiz bir durumu drama çevirdik ve reytinglerimiz iki katýna çýktý.

Temel içgüdümüz “çok iyi mesajlar verelim”den çok, “çok seyredilelim,
araya mümkün olduðunca da doðru mesajlar koyalým” þeklinde oluyor.
Hiçbir dizide kötüler kazanmýyor örneðin. 

Yeþim Gökçe: Bizim son bir yýldýr devam eden bir televizyon dizimiz
yok. “Kurtuluþ Son Durak” ürkütücü unsurlara sahip olmasýna raðmen kara
mizahý kullanarak izleyenlerin çok keyif aldýðý, giþesi iyi bir film oldu.
Daha çok kadýn seyirciye hitap etti. 

Canan Güllü: Toplantýnýn baþýndan beri “bayan” ve “haným” sözleriyle
bizim alanda yapmaya çalýþtýðýmýz kadýný birey olarak görme çabalarýna
balta vurulduðunu görmek beni üzüyor. Dizilerde ne kadar senarist,
yönetmen olursa olsun, toplumsal cinsiyet bakýþ açýsý buralarda
yaygýnlaþmamýþsa sorun bir noktadan sonra sizi ikincilleþtiriyor. Bu
anlamda buradaki arkadaþlarýma “kadýn” kelimesini kullanmalarýný
öneriyorum.

Biz sýkýntýlýyýz çünkü toplumsal cinsiyet eþitliði algýsý yok bu ülkede.
Kadýnýn birçok alanda olmasýna raðmen hiçbir alanda görünürlüðünün
kabul edilmediði bir sistemin içindeyiz. Sizler senaryolarýnýzý yazarken
keþke talep etseniz ve Türkiye’nin her köþesinde çalýþmýþ arkadaþlarýmýz
var, iþlediðiniz konuyla ilgili kadýnlarýn bu konulara bakýþ açýsýný, alandaki
tavrýn, tarzýn ne olduðunu size söyleyelim. 

Ben geçen yýl “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi nedeniyle zor zamanlar
yaþadým. Dizinin þiddetle artan reytingi benim de reytingimin artmasýna
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sebep oldu müracaatçý sayýsý nedeniyle. Müracaatçýlar dizi sayesinde evde
þiddetin daha da körüklendiðini ifade ettiler. Baþrol oyuncusu arkadaþa
bunu söylediðimde “benim paramý verin ben de bu dizide oynamayayým”
þeklinde can acýtýcý bir söylemle gelmiþti. Sektörünüzde çalýþanlarýn bu
konudaki dikkatinin ve özeninin olmasý gerekiyor. Dizi seyrederken örneðin
açýk reklam tarzýnda gösterilen reklamlar gibi “alo þiddet” hattýnýn numarasý
geçebilir, þiddete uðrayan kadýnlarýn baþvurabileceði bir nokta olarak iþaret
edilebilir. “Ýffet” dizisinde araba camýndaki tecavüz sahnesinden sonra kaç
tane insanýn o þekilde tecavüze uðradýðýný biliyor musunuz? Bunu ben
biliyorum ve bu acýyý size yansýtmak istiyorum. 

Kamil Koç: Senaryo dilinin, drama dilinin anlaþýlmasý gerekir. Bu iþle
uðraþan insanlar IQ’su çok yüksek insanlar. Ne kadar kolay anlýyorsanýz o
kadar baþarýlý yapýlmýþtýr eser. Liberal kapitalist bir toplumda yaþýyoruz ve
ticari iþleyiþle ilgili rekabetin olduðu bir süreç var. Televizyon dizilerini
izleyen kadýnlara baktýðýmýzda çalýþan kadýn mý, evdeki kadýn mý? Toplum
bir konuyu içselleþtirmiþse bu mutlaka dizilerin içeriðine de yansýr.

Dizilerle ilgili Kültür Bakanlýðý bir çalýþma yapýp dizileri desteklerse
mesela bu sene Kültür Bakanlýðý çocuk ve aile temalý sinema filmleri
öncelenir diyor. Dizi filmler için de ayrý bir fon oluþturulabilir.

Ilgaz Giritlioðlu: “Hatýrla Sevgili”, “Bu Kalp Seni Unutur Mu”, “Asi”
gibi dizilerimiz oldu. Türk toplumunun yapýsýyla ve medyanýn buna
yaklaþýmýyla ilgili bir problem olduðunu düþünüyorum. Aslýnda problem
kanallardan kaynaklanýyor çünkü kanallar çok baþýboþ býrakýlmýþ
durumdalar. Kanallarýn dizginlenmesi gerektiðini düþünüyorum.
Bahsettiðim þey sansür deðil. Dizi sektörü müthiþ bir þekilde büyüdü son
zamanlarda ama bunun sistemi oturmuþ durumda deðil.

Seçil Ýssi: “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinin yapým
koordinatörüyüm. Tecavüz konusunda geçen sene biz de çok eleþtirildik
ama biz bunu o þekilde algýlamadýk. Biz aslýnda dizimizin feminist bir
duruþu olduðuna inanýyoruz. Bizim ana karakterimiz Cemile 60’lý 70’li
yýllarda tüm yaþadýðý sýkýntýlara karþýn dimdik ayakta durmayý baþaran bir
kadýn. Kýzlarýnda da ayný özellikleri görüyoruz aslýnda. Þiddeti gösterirken
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nasýl gösterdiðiniz önemli. Þiddeti övüyor musunuz, þiddeti yeriyor
musunuz? 

Senaryo yazým teknikleri dersleri vardýr. Bu tarz eserlerde ana nokta bir
çatýþmadýr. Her þeyi dört dörtlük mutlu bir tabloda verirseniz hiç kimse sizi
izlemez. Senaryo yazmak çok matematik bir iþtir. Mecbur çatýþma ve þiddet
olacak. Toplumun içerisinde de var bu zaten. Önemli olan bunu nasýl
verdiðiniz.

Þirkette genel olarak bir bayan aðýrlýðý var. Dizide yönetmenlerimiz de
bayan, ben de yapým koordinatörü olarak bayaným. Genele baktýðýmýzda
sektörde sýkýntýlar var ama Fatmagül gibi Feriha gibi güzel örnekler de
veriliyor. Kadýn algýsýyla ilgili iyiye doðru bir gidiþ olduðunu düþünüyorum.
Reytinglerin hedef kitlesi kadýnlar ve bu ülkede de dram satýyor. Bu yüzden
de bütün yapýmcýlar ve bütün kanallar kadýn dramlarýna yöneliyorlar.
Aslýnda dediklerinizde haklýsýnýz, bizim bu toplumsal kliþelerin yeniden
üretimine hizmet etmememiz gerekiyor. Ama güzel örnekler de görüyoruz,
güzel iþler de yapýlýyor. 

Sorunun temelinde dizilerden ziyade basýndaki, medyadaki kadýn
algýsýnýn yattýðýný düþünüyorum. Medyada kadýn cinsel obje olarak, þiddete
maruz kalan, ezik kiþiler olarak veya  evde kalmýþ evlenmek isteyen kiþiler
olarak gösteriliyor. 

Av. Oðuz Müftüoðlu: Siz ne isterseniz biz yapmayýz çünkü ticaretin
kurallarý var. Kurallarý para belirler, ticaret belirler, hukuk onun arkasýndan
gelir. Bu toplumun arzý ve talebi meselesi. Benim dizim þu anda 40 deðiþik
ülkede gösteriliyor, 60’a tamamlanacak. Bu ülkeye para kazandýrýlýyor.
Ama bunun yanýnda hiçbir kamu binasýný eski eseri kullanamýyorum.
Destek deðil köstek görüyorum. Üstelik tarafsýz gözle bakýldýðýnda
“Muhteþem Yüzyýl”ýn anaerkil bir söylemi olduðunu görürsünüz. Bize
gelirseniz görürsünüz ki her hafta 90 dakika film yetiþtirmek çok zor bir þey.
Dönem dizisi çektiðimiz halde biz bile stoklu çalýþamýyoruz çünkü dönem
dizinizi bile seyirci belirliyor. Seyirciden aldýðýmýz feedbackleri senaryoya
yansýtmazsak izlenebilirliðimiz düþüyor. Biz bir çýðýr açtýðýmýzý
düþünüyoruz ve hükümetten destek bekliyoruz. “Muhteþem Yüzyýl” la ilgili
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olarak tutucu çevrelerin hýþmýna uðradýk. Neticede bu bir kurgu.
“Suskunlar” bizim dizimiz ama Pozantý’yý biz var etmedik. Bizim sanal
karakterlerimiz eleþtiriliyor ama Pozantý’da bunun gerçeði yaþanýyor. Size
göre farklý bana göre farklý olan genel ahlak kavramý nedir? Bu tarz
ifadelerin kanundan çýkmasý gerekmez mi?

Dizilerin 45 dakikaya indirilmesi meselesi de ayaklarý yere basmayan
bir yaklaþým çünkü bu iþ para. Alýnan reklamlardýr dizilerin süresini
belirleyen. Oyunculara paranýzý yarýya indireceðiz daha az yorulacaksýnýz
dediðimizde kimse kabul etmez. Kanallar da kabul etmez çünkü para düþer. 

Dizi filmler de kayýt-tescil sistemine tabi olabilirler. Hem yapýmcýlar
meslek birliðinin üyeleri artacaktýr hem de belli bir kalite gelecektir.
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DÜNYADA ETÝK BÝR MEDYA NASIL SAÐLANIYOR

Düzenleme ve Özdenetim

Medyanýn içeriðinde yer alan ayrýmcýlýk baþta olmak üzere sorunlarla
mücadele etmek için çeþitli yöntemler bulunmaktadýr. Bu yöntemlerden
biri de içeriðin çeþitli yapýlar aracýlýðýyla denetlenmesidir. Kamu
yayýncýlýðýnda olduðu gibi hemen her ülkede denetleyici kurullarýn
oluþturulmasý söz konusu olmuþtur. Bu çerçevede medya kuruluþlarý medya
içeriðinin topluma ciddi etkileri olduðuna dair evrensel algý çerçevesinde
denetlenmektedir. Fakat bu denetimlerin niteliði de medya içeriði de
ülkeden ülkeye ciddi farklýlýklar göstermektedir. Bir ülkede þiddet
gösterimine yönelik çok ciddi kýsýtlamalar varken bir baþkasýnda politik ya
da cinsel içerikle ilgi kýsýtlamalar olabilmektedir. Örneðin Amerikan
Sistemi’ni benimseyen ülkelerde genel düzenlemeler dýþýnda fazla
düzenleme görülmemektedir. Zira Amerika Birleþik Devletleri’nde (ABD)
yayýncýlýk, en baþýndan beri ticari bir etkinlik olarak kabul edilmiþ olup, bu
sistemde devlet sadece genel düzenleme ve denetleme yapmaktadýr
(Kejanlýoðlu vd 2001; Yalçýn, 2011).

Medya içeriðinin denetimi ile ilgili beþ kategori sayýlabilir;
hükümete/devlete baðlý ajanslar ve komiteler; profesyonel medya endüstrisi
birlikleri; sivil gruplar; reklamverenler ve medya þirketlerinin kendileri.
Hükümete/devlete baðlý ajanslar temel kurallar çerçevesinde daha fazla
güce sahiptir ve etkinliði genellikle ülkenin kültürü ve medya sistemi
hakkýndaki egemen felsefeye göre þekillenmektedir. Profesyonel medya
endüstrisi birlikleri genellikle özdenetimi saðlamak amacýyla kurulurlar.
Bu birlikler, rekabet, devlet direktifleri, sivil toplum baskýlarý ve medya
kullanýcýlarýnýn istekleri çerçevesinde denetim yapar. Devlet/hükümetle
ortak düzenleme için iþbirliði çabalarý güdebilirler. Bundaki temel amaç
sorunlarýn çözümünde devlet müdahalesini minimize etmektir. Medyanýn
etkileri konusunda endiþelenen insanlarýn bir araya gelerek oluþturduðu
sivil toplum denetimine birçok örnek bulunmaktadýr. Reklamverenlerin
medya denetimi çabalarý da çok fazla sonuç potansiyeli taþýmaktadýr. Çünkü
neredeyse tüm medya kuruluþlarý reklamlar sayesinde ayakta
kalabilmektedir. Bu denetim tarzý reklamverenlerin medya þirketlerinden
doðrudan ya da dolaylý talepleri çerçevesinde gerçekleþir. Ýzleyiciler ise
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medyanýn en önemli denetleyicisi olma potansiyeline sahiptir. Çünkü
reklam, sektörün ana damarýdýr ve izleyicilerin tepkisi reklam almayý
azaltmaktadýr. Böyle bir durumda medya içeriðine çok etkili bir noktadan
müdahale edilmiþ olacaktýr (McKenzie, 2006).

Aþaðýda düzenleyici otoriteler ve özdenetim kuruluþlarýnýn yapýlarýna
iliþkin olarak çeþitli ülkelerden örnekler yer almaktadýr. 

Birleþik Krallýk

Özel radyo televizyon yayýncýlýðýnýn erken baþladýðý Birleþik Krallýk’ta
telekomünikasyon alanýndaki bütün üst kurullarý bünyesinde toplayan
Ýletiþim Ofisi - Office Of Communication’ýn (Ofcom) yayýncýlýk ve iletiþim
aðlarýný düzenleyen, finansý endüstri tarafýndan yapýlan kesintilerle
saðlanan, hükümet tarafýndan maddi destek saðlanan bir kuruluþtur. Yasal
sorumluluklarý arasýnda insanlarý televizyon ve radyonun zararlý ve
saldýrgan yayýnlarýndan korumak yer almaktadýr (www.ofcom.org.uk/). 

Birleþik Krallýk Reklam Standartlarý Otoritesi reklam endüstrisi
tarafýndan finanse edilen bir özdenetim kuruluþudur. Sorunlu gördükleri
reklamlarýn yayýnlanmasý halinde Ofcom’a durumu yönlendirmeleri bir
ortak denetim örneði olarak görülmektedir (Durmuþ, 2012).

Press Complaints Commission (Basýn Þikâyet Komisyonu - PCC)
baðýmsýz bir özdenetim kuruluþudur. Gazeteler, dergiler ve bunlarýn web
siteleri ve editoryal içeriðin denetiminden geçen görsel materyali
Editörlerin Meslek Ýlkeleri çerçevesinde aðýrlýklý olarak þikâyet ekseninde
denetlemektedir. Böylelikle hem bireylerin haklarý korunmakta hem de
devlet müdahalesi olmadan denetim yapýldýðýndan basýn özgürlüðü
korunmaktadýr. Komisyon Ýlkelerin ihlal edildiðine karar verirse gazete ya
da dergi bir sayfasýný tamamen bu durumu yayýnlamakla kullanmak
zorundadýr. Bu durum bir editör için ciddi bir olumsuzluk olarak
deðerlendirilir (www.pcc.org.uk/). 

ABD

ABD hükümetinin konuyla ilgili baðýmsýz kurulu Federal Ýletiþim
Kurulu’dur (FCC). ABD’de medya düzenlemesi özgürlükçü bir yapýdadýr
ve hükümet çok minimum düzeyde konuya dâhil olmaktadýr. FCC genel
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olarak liberal bir anlayýþa sahiptir ve içerik denetiminin medya
kuruluþlarýnýn kendileri tarafýndan yapýlmasýný beklemektedir. ABD’de
çoðu ülkelerde görülen etkili ulusal bir basýn konseyi bulunmamaktadýr.
ABD’de içerik denetimi kamu ya da medya endüstrisinden çok sayýlarý bir
hayli fazla olan medya konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý
tarafýndan yerine getirilmektedir (McKenzie, 2006). Özdenetime yakýn
kuruluþ ise Ulusal Yayýncýlar Birliði’dir (NAB). NAB ulusal yayýn yapan
televizyon ve radyo þirketleri sahipleri tarafýndan oluþturulmuþ olup
yayýnlarýn içeriðini daha ziyade eðitim ve inovasyon faaliyetleri aracýlýðý ile
daha iyi hale getirmeyi hedeflemektedir (www.nab.org/).

Avustralya

Avustralya’da bulunan Reklam Standartlarý Kurulu reklamcýlýkta
özdenetimi saðlamak adýna kurulmuþ olup farklý meslek ve yaþ
gruplarýndan oluþan cinsiyet dengesi gözeten bir kuruldur. Tüketici ve
Rekabet Komisyonuna baðlý bir kamu kuruluþudur, finansmaný yasa ile
reklam endüstrisine verilmiþtir. Reklamcýlýk özdenetiminin daha iyi hale
getirilmesini saðlamakla yükümlüdür (www.adstandards.com.au/). 

Reklam endüstrisinin bir kuruluþu olan Ulusal Reklamcýlar Birliði’nin
yayýnladýðý ‘Etik Ýlkeler’e göre (2012) cinsiyet temelli ayrýmcýlýk
yasaklanmýþtýr. Ýlkelerde insanlarýn tasviri büyük yer tutmuþ olup Etik
Ýlkelerin türünün benzerlerine olan artýsý ise Reklamcýlar Birliði ile Reklam
Standartlarý Kurulu’nun bu ilkelere örneklerle açýklamalar getirdiði bir
uygulama belgesi yayýnlamýþ olmalarýdýr. Bu bölümde ayrýmcýlýk; bir tarafa
yönelik adil olmayan ya da bir tarafýn daha az lehine olan durumlar olarak
belirtilmiþtir. Toplumsal cinsiyet ve medya ile ilgili olarak kadýnlarýn ve
erkeklerin geleneksel rollerde gösterilmesi kendiliðinden ayrýmcýlýk olarak
yasaklanmamakta ancak reklamýn odaðýnýn ürün olma þartý getirilmektedir.
Reklamcýlarýn kadýnlarý ve erkekleri geleneksel rollerde tasvir etmemesinin
gerçekçi olmayacaðý belirtilmekle birlikte reklamýn odaðý bu geleneksel
roller olmamalýdýr. Buna ek olarak geleneksel rollerle ilgili tasvirler yapýlan
iþlerin “kadýn iþi”, “deðersiz iþ” gibi anlaþýlmasýna yol açmasý
yasaklanmaktadýr. Bu ilkelere göre cinsel þiddetin gösterilmesi kabul
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edilemez örneðin iç çamaþýr giyen bir erkeðin yanýnda zincirlenmiþ iki
kadýn imajý ihlal olarak deðerlendirilmiþtir.  Ürünle ilgili olmayan açýk
cinsel tasvirler ve beden kullanýmý genellikle kabul edilmemektedir. Tam
çýplaklýða ve pornografik dile izin verilmemektedir. 

Avustralya Ticari Televizyon Endüstrisi Uygulama Ýlkeleri’ne (2010)
göre yasaklanmýþ içerikler arasýnda “bir kiþi ya da gruba yönelik toplumsal
cinsiyetlerinden dolayý ciddi aþaðýlama, alaya alma, yoðun antipatiyi sürekli
kýþkýrtma.”; televizyon için uygun olmayan içerikler arasýnda ise “Detaylý
açýk cinsel içerik ve cinsel eylemin açýk tasviri; cinsel iliþkilerin sömürücü
veya üzerinde oydaþým olmayan tasviri” yer almaktadýr. Kadýnlar ve
erkeklerin tasviri hakkýnda Ticari Televizyon Endüstrisi Tavsiye Notu’nda
ise þunlar belirtilmektedir:

Cinsiyet üzerinde ilgisiz ve uygun olmayan vurgular yapmayýn; bir
cinsiyeti gereksiz yere ayrý tutan ya da kadýnlar ve erkeklere eþitsiz muamele
yapan dil kullanmayýn; davranýþ biçimleri, roller gibi konularda basmakalýp
cinsiyet tasvirlerinden kaçýnýn; bir kiþinin cinsiyeti nedeniyle aþaðý ve bir
cinsin belirli alan/iþlerde üstün olduðunu ima etmekten kaçýnýn; günümüzde
kadýnlar ve erkeklerin rollerinin eþitlikçi bir þekilde çeþitlendiðini göz önünde
bulundurun; kadýn ve erkekleri uzman/otorite olarak daha dengeli kullanýn ve
spor gibi alanlarda kadýnlarýn baþarýlarýný daha fazla vurgulayýn; þiddeti
(özellikle cinsel saldýrýyý) haberleþtirirken özen gösterin, þiddetin
sorumluluðunu azaltabilecek ya da kurbaný suçlayabilecek açýklamalardan
uzak durun, suçla ilgili gereksiz ayrýntýlý tanýmlardan ve kurbanýn giyimi gibi
gereksiz detaylardan kaçýnýn.

Bu þekilde ayrýntýlý ilkeler aslýnda hem sektörde çalýþacak olanlarýn hem
denetim gerçekleþtirecek olanlarýn iþini kolaylaþtýrmaktadýr. 

Ýsveç
Ýsveç’te Basýn Ombudsmaný ve Basýn Konseyi gazete, dergi ve onlarýn

web siteleri ile ilgili editöryal içerik hakkýndaki þikayetlerle ilgilenen
baðýmsýz özdenetim mekanizmalarýdýr. Þikayetler bireyler, þirketler ve
kamu otoriteleri tarafýndan yapýlabilir. Ýsveç’teki özdenetim mekanizmasý
yasal bir dayanak taþýmamaktadýr. Tamamýyla gönüllü basýn
organizasyonlarý tarafýndan finanse edilmektedir
(http://www.po.se/english). 
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Basýn, Televizyon ve Radyo için Basýn Ortak Komitesi de
bulunmaktadýr. Komite, önde gelen medya organizasyonlarý tarafýndan
finanse edilmektedir. Komite Basýn, Televizyon ve Radyo Ýçin Etik Ýlkeler
(2006) yayýnlamýþtýr. Ýlkeler arasýnda bir kiþinin “özel olarak baðlamla ilgisi
olmadýðý takdirde cinsiyetini vurgulamayýn” yer almaktadýr. 

Yunanistan
Yunanistan’da cinsiyetçi modellerin yeniden üretilmesine iliþkin olarak

ulusal mekanizma Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Genel Sekreterliði (GSGE)
Yunan Yayýncýlýk Kuruluþu ile iþbirliði içerisinde çeþitli faaliyetler
-ortaklaþa belgeseller hazýrlanmasýný ve toplumsal cinsiyet basmakalýplarýný
ve kadýna yönelik þiddet imgelerini azaltan programlarýn yapýlmasýný-
yürütmektedir. GSGE izleyici kurulla da cinsiyetçi davranýþlarý
sýnýrlandýracak etik kodlarý yaratmak ve eþitlikçi programlar ile reklamlarýn
üretimini saðlamak için iþbirliði çalýþmalarý yürütmektedir. GSGE
toplumsal cinsiyet eþitliði ve gazeteciliðin geliþtirilmesi konusunda ödüller
vermektedir. Selanik Uluslararasý Film Festivali ile iþbirliði içinde
toplumsal cinsiyet eþitliðini geliþtiren bir filme de ödül verilmektedir
(Genel Sekreterlik ile e-posta iletiþimi, 27 Ocak 2012). 

Ýsviçre
Farklý bir uygulama örneði olarak Ýsviçre’de ulusal mekanizma olan

Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Federal Ofisi (FOGE) tarafýndan 2009 yýlýndan
itibaren “Kadýn ve Medya” ödülü gazetecilikte profesyonel etiði
güçlendirmek için toplumsal cinsiyet eþitliðini geliþtiren gazetecilere
verilmektedir (Federal Ofis ile e-posta iletiþimi 1 Þubat 2012). 

Finlandiya
Eþitlik Ombudsmaný Kadýn Erkek Eþitlik Yasasý’na uyumu izlemekle

sorumlu baðýmsýz bir otoritedir. Yasa, cinsiyet temelli doðrudan ve dolaylý
ayrýmcýlýðý yasaklamaktadýr. Bununla birlikte reklamlara toplumsal cinsiyet
eþitliðine engel olacak görüntü ve deðerlendirmeleri þekillendirebildiðinden
özel bir önem verilmektedir. Reklamlardaki ayrýmcýlýkla ilgili olarak devlet
tarafýndan Fin Tüketici Koruma Yasasý çerçevesinde mücadele edilmektedir 
(Ombusdmanlýk ile e-posta iletiþimi 9 Mart 2012). 
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Hollanda
Hollanda’da basýn özgürlüðü en önemli hususlardan birisidir. Bu

nedenle görsel imgeler Ceza Yasasý’na aykýrýlýk (cinsiyet temelli ayrýmcýlýk
ve cinsel istismar de dahil olmak üzere) göstermediði takdirde
yasaklanmamaktadýr. Ancak bu özgürlük her þey serbesttir anlamý
taþýmamaktadýr. Bilakis özgürlükçü yaklaþým medya içerik üreticileri ve
yayýncýlara sorumluluðu tamamýyla üstlenme yükümlülüðü vermektedir.
Özellikle 16 yaþýn altýndakilerin korunmasý ve onlarýn zararlý görsel
imgelere maruz býrakýlmamasý (cinsellik içeren, cinsiyetçi ve de þiddet
içeren materyal) hususu büyük öneme sahiptir. Burada sýnýrlandýrmanýn
yerini sýnýflandýrma almýþtýr (Hollanda Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý
Medya Departmaný ile e-posta iletiþimi 7 Mart 2012).

Estonya
Reklamcýlýk Yasasýna göre reklamcýlýk cinsiyet temelli ayrýmcýlýk ya da

aþaðýlama içeremez. Toplumsal Cinsiyet Eþitliði yasasýndaki anlamýyla
eþitlik prensibini görmezden gelemez. Ýnsanlarý kabul edilemez bir çýplaklýk
içinde cinsel obje olarak tasvir edemez. Cinsel eylemin görsel ya da iþitsel
tasvirini içeremez. Estonya’da reklamlarý bunlarýn da dâhil olduðu ilke ve
kanunlar çerçevesinde denetleyen kuruluþ Tüketiciyi Koruma Kuruludur
(http://www.tka.riik.ee/en).

Fransa
Fransa’da radyo ve televizyon alanýnda düzenleyici kurul Görsel Ýþitsel

Yüksek Konsey’dir (CSA). CSA’nýn denetim yaptýðý çerçeveyi saðlayan
“Program ve Reklamcýlýk Kodlarý” (1994) arasýnda; “Kadýn figürünü hangi
tarzda betimlerse betimlesin kadýnlarý olumsuzlayan; kadýn vücudunun
aþaðýlayýcý ve uygunsuz bir þekilde görülmesini saðlayan ya da yozlaþmýþ,
baþtan çýkarýcý kamu ahlakýný olumsuz etkileyecek þekilde biçimleyen
yayýnlara hiçbir programda yer verilemez. Þiddeti açýkça gösteren yayýnlarý
çocuklarýn izlememesi konusunda hassasiyet gösterilmelidir.” ve “Hiçbir
reklam kadýnlarý aþaðýlayýcý imgelere sahip olamaz. Kadýnlarýn itaatkâr
nitelikte olduðunu ya da aile ve toplumda kadýnlarýn yan, ikincil bir role
sahip olduklarýný vurgulayan bir tarzda bir betimleme yapýlamaz.” ilkeleri
bulunmaktadýr.
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Güney Afrika
Güney Afrika Baðýmsýz Ýletiþim Otoritesi; Yayýncýlýk Otoritesi ve

Telekomünikasyon Düzenleme Otoritesinin görevlerini birleþtirmek
amacýyla kurulmuþtur. Televizyonun yaný sýra tüm elektronik iletiþim
araçlarýndan (internet vb.) sorumludur. Kuruluþ yasasýna göre yayýncýlarýn
toplumsal cinsiyete dayalý þiddeti onaylayan, destekleyen, çekici hale
getiren yayýnlar yapmasý yasaktýr. Þiddet sorunlarýn çözümünde bir araç
olarak gösterilemez. Cinsel saldýrý suçlarý haberleþtirilirken kurbanýn ve
tanýklarýn kimliði açýklanmamalý; çocuklarýn ekran baþýnda olabileceði
saatlerde yapýlan haberlerde haber bir uyarý ile verilmeli ve açýk/çarpýcý bir
dil kullanýlmamalýdýr (www.icasa.org.za/). 

Güney Afrika Reklamcýlýk Otoritesi, bütçesi reklamcýlýk endüstrisi
tarafýndan saðlanan kamusal çýkarýn korunmasý için özdenetimin
saðlanmasý amacýyla faaliyet gösteren baðýmsýz bir yapýdýr. Baþkaný
endüstriden baðýmsýzdýr. Etik ilkeler çevresinde denetim yaparlar; bu ilkeler
arasýnda insan onuru, eþitlik ve özgürlüðe dayalý açýk ve demokratik toplum
çerçevesinde açýklanabilir olmadýðý takdirde ayrýmcý herhangi bir içerik;
toplumsal cinsiyet temelli þiddete yol açabilecek ya da desteðe yol
açabilecek içerik; toplumsal cinsiyet kalýp yargýlarý, olumsuz toplumsal
cinsiyet betimlemeleri kabul edilemez reklamcýlýk olarak nitelendirilmiþtir.
Bir reklamýn ilkelere uygun olmadýðý belirlenirse, reklamcý ya reklamý
deðiþtirir ya da yayýndan çeker (www.asasa.org.za/). 

Hindistan
Hindistan’da Yayýncýlýk Sektörü için Özdenetim Kýlavuzu (2008)

televizyonlardaki zararlý ve arzu edilmeyen içeriði engellemek ve çaðdaþ
kabul edilebilir iletiþim standartlarýný saðlamak amacýyla hazýrlanmýþ olup
etik uygulamalar hakkýnda bilgiler içermektedir. Özdenetim kurallarý hem
izlemede ilave bir çerçeve oluþturmakta hem de yayýncýlarýn daha sorumlu
olmasýný teþvik etmektedir.

Program ve Reklamcýlýk Kurallarý Kanununa (1994) göre kadýnlarý
pasif, itaatkar olarak gösteren kalýp yargýlarý içeren; kadýnlarýn toplum ya
da ailedeki ikincil rolünü destekleyen, öven yayýnlar; kadýn bedeninin cinsel
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bir nesne olarak kullanýlmasý; çocuk evliliði-baþlýk parasý-çok eþliliði öven
yayýnlar herhangi bir kategori altýnda yayýnlanamaz.

Gana
Gana’da medyayý düzenleme ise baðýmsýz komisyon tarafýndan

gerçekleþtirilmektedir. Devletin bir organýna baðlý olmayan komisyon
devlet tarafýndan fonlanmaktadýr. Fakat komisyon diðer ülkelerdeki
düzenleyici otoritelerle kýyaslandýðýnda daha güçsüz bir yapýsý
bulunmaktadýr. Temel ayýrýcý özelliði ise yazýlý medyayý düzenleyen nadir
örneklerden biri olmasýdýr (McKenzie, 2006).

Toplumun Medyayý Dönüþtürme Gücü: Sivil Oluþumlar

Dünya Örnekleri
Yönetim faaliyetlerinin halk tarafýndan izlenerek haksýz eylem ve

iþlemlere tepki gösterilmesi “Kamuoyu Denetimi” olarak ifade
edilmektedir. Yönetimi zorlayýcý yönü olmayan kamuoyu denetimi, iletiþim
imkânlarýnýn geliþtiði günümüzde gittikçe etkili bir hale gelmiþtir.
Kamuoyu denetiminde bireysel hareketlerin yönetim üzerinde etkisi
olmakla birlikte daha çok sivil toplum örgütleri ile geniþ kitlelerin etkisi
olmaktadýr. Bu kuruluþlarýn en etkili olanlarý izleyiciler tarafýndan kurulan
“Medya Gözlemcileri”dir. Medya Gözlemcileri, ABD baþta olmak üzere
pek çok Avrupa Ülkesi’nde, özellikle televizyon yayýnlarýnýn giderek
yaygýnlaþmasý ile 1960’lý yýllarýn ikinci yarýsýndan sonra kurulmaya
baþlanmýþtýr. Bu kuruluþlar, genel olarak izlerkitleye, özel olarak ise
çocuklara, gençlere ya da kadýna yönelik yayýnlarda küçük düþürücü,
aþaðýlayýcý, þiddeti teþvik edici yayýnlarýn olup olmadýðýný sürekli izleyen,
araþtýran, raporlaþtýran çalýþmalar yapmaktadýrlar. Yapýlan bu çalýþmalar
daha sonra, baþta bu yayýnlarý yapan kuruluþlar olmak üzere ilgili kurum ve
kuruluþlara ve özellikle de etkili olmasý açýsýndan yazýlý basýna ve görsel-
iþitsel medya kuruluþlarýna gönderilmekte ve yayýnlarýn hemen düzeltilmesi
ya da yayýndan kaldýrýlmasý istenmektedir (Aziz, 2006).

Aþaðýda yer alan kuruluþlarýn çalýþma biçimlerine yönelik daha detaylý
bilgi Ek 2’te yer almaktadýr.
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Parent Television Council (Ebeveyn Televizyon Konseyi - PTC)
ABD’de çocuklarý eðlence ve gösteri dünyasýndaki zararlý etkilere karþý
korumak üzere kurulmuþ etkili bir organizasyondur. Zararlý etkiler olarak
cinsellik, þiddet, olumsuz dil kullanýmý/küfür, müstehcenlik sayýlmaktadýr.
Los Angeles þehrinde kurulmuþ olan kar gütmeyen organizasyonun tüm
ABD’de 1.3 milyon civarý üyesi bulunmaktadýr (https://www.parentstv.org). 

The Women’s Media Center (Kadýnlarýn Medya Merkezi - WMC)
ABD’de kadýnlarý medyada görünür ve güçlü kýlma amacýný taþýyan bir
sivil toplum kuruluþudur. WMC, kadýnlarýn temsilini ele almak için paneller
düzenlemekte, raporlar yayýmlamakta, doðrudan medyada yer almalarý için
kadýnlarý eðitmekte, halka yönelik kampanyalar organize etmekte ve medya
mensuplarýyla buluþmalar gerçekleþtirmektedir
(http://www.womensmediacenter.com/). 

Women in Media&News (Medya ve Haberlerde Kadýn - WIMN)
ABD’nin New York eyaletinde 2001 yýlýnda kurulan ve bir ulusal medya
analiz, eðitim ve savunuculuk grubu olan WIMN, kamusal tartýþma
içerisinde kadýnlarýn varlýðýný ve gücünü artýrmaya çalýþmaktadýr. WIMN,
kadýnlarýn medyada temsillerini analiz etmekte, kadýnlar ile sosyal adaleti
saðlamayý amaçlayan gruplarý eðitmekte ve gazetecilerle medyadaki
kadýnlarýn seslerinin nicel ve nitel olarak geniþlemesi için çalýþmalar
gerçekleþtirmektedir (http://www.wimnonline.org/). 

International Women Tribune Center (Uluslararasý Kadýnlar
Platform Merkezi - IWTC) ABD’de kadýnlarýn geliþimini saðlamak üzere
faaliyet gösteren bir STK olarak dört program alanýna sahiptir: Ýnsan
haklarý, bilgiye eriþim ve iletiþim kapasitesinin geliþtirilmesi, kurumsal
destek ve aðlar ile bilgi aracýlýðý servisi. IWTC’nin çalýþmalarý demokratik
toplumlarýn inþasýna ve kamusal politikaya kadýnlarýn katýlýmý, kadýnlarýn
güçlendirilmesi gibi konularda bilgiye ulaþýmýn ve iletiþimin temel bir rol
oynadýðý temeli üzerine dayanmaktadýr (www.iwtc.org/). 

World Association for Christian Communication (Hýristiyan
Ýletiþimi için Dünya Birliði - WACC) Dini içerikli yayýnlara dair kýlavuz
ilkelerin hazýrlanmasý için harekete geçen iletiþimciler tarafýndan
Kanada’da kurulmuþtur. Ancak zamanla medya çeþitliliði, eþitlik, iletiþim
ve bilgiye eþit ulaþým, medya ve cinsiyet gibi konularý gündemine alan bir
kuruluþ haline gelmiþtir. Bütün dünyada pek çok kadýn kuruluþunu harekete
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geçiren Küresel Medya Ýzleme Projesinin yürütücüsüdür
(http://www.waccglobal.org/). 

Media Watch United Kingdom (Birleþik Krallýk Medya Ýzleme –
MW UK) MW-UK Ýngiltere’de 1965 yýlýnda Ulusal Dinleyici ve Ýzleyici
Birliði olarak kurulmuþtur. Organizasyon, “Daðýtým Otoriteleri”ne baský
uygulayarak politikalarýný standartlara oturtmalarý ve kamusal sorumluluða
sahip olmalarý için çalýþmaktadýr. Çalýþmalarýný protesto, bilgilendirici
yorum ve güvenilir araþtýrmalara dayandýrmakta, yaptýklarý etkinliklere
iliþkin yýllýk raporlar hazýrlamaktadýrlar
(http://www.mediawatchuk.org.uk/). 

Southern African Media and Gender Institute (Güney Afrika
Medya ve Toplumsal Cinsiyet Enstitüsü – SAMGI) Güney Afrika
Cumhuriyeti’ndeki kadýnlarýn statüsünü geliþtirmek için kadýnlarýnýn
seslerinin duyulmasýný saðlamak amacýyla toplumun her seviyesindeki
yurttaþlarýn seslerini duyulur hale getirmeye ve diyaloglarý geliþtirmeye
çalýþmaktadýr. Ýnternet aracýlýðýyla bir radyo programý, kadýn haklarýnýn
önemini anlatan afiþler, eðitim setleri hazýrlanmasý ve cezaevlerindeki
kadýnlara yönelik bir çalýþma yapýlmasý bu program çerçevesinde
yürütülmektedir. Sivil toplumun güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde
toplumsal cinsiyet ve medya kurslarý, gazeteciler için toplumsal cinsiyet,
medya ve demokrasi eðitimleri, yeni medya konusunda eðitimler
(bilgisayar okuryazarlýðý, temel düzeyde web tasarýmý vb.) gibi faaliyetler
gerçekleþtirilmektedir (http://www.samgi.org.za/).

Center of Arab Women for Training and Research (Arap Kadýnlarý
Eðitim ve Araþtýrma Merkezi - CAWTAR) Tunus’ta kurulmuþ olup Arap
dünyasýnda araþtýrmalar, eðitimler, savunuculuk ve aðlar oluþturma
yöntemleri ile toplumsal cinsiyet eþitliðinin geliþtirilmesi için çalýþmalar
yürütmektedir. Ana amacý ise Arap kadýnlarýnýn tam olarak güçlenmeleri ve
haklarýný kullanabilme yönünde yeterliliðe sahip olmalarý için Arap
bölgesindeki kurumlarýn kapasitelerini geliþtirmek ve bununla ilgili bilginin
paylaþýmýný saðlamak olarak belirlenmiþtir. Bu baðlamda temel olarak
kadýn haklarýný geliþtirmeyi ve kadýnlarýn güçlendirilmesini
hedeflemektedir (http://www.cawtar.org/). 
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The Network of Women in Media, India (Medyadaki Kadýnlarýn
Aðý, Hindistan - NWMI) Kadýn gazeteciler ve medyanýn içinde ya da
medya üzerine çalýþan diðer kiþilerden oluþan gayri resmi ve hiyerarþik
olmayan bir kuruluþtur. Medyada çalýþan kadýnlarý birleþtirmek,
desteklemek ve güçlendirmek; medya farkýndalýðýný/eleþtirisini arttýrmak;
gazetecilikte profesyonelliði ve sosyal sorumluluðu arttýrmak; bilgi ve
kaynaklarý paylaþmak temel etkinlikleridir (http://www.nwmindia.org/). 

Türkiye Örnekleri

Türkiye’de kadýn ve medya alanýnda faaliyet gösteren az sayýda sivil
toplum kuruluþu bulunmaktadýr:

Medyasofa: Yazýlý, görsel, sözlü medya, internet ve yayýncýlýk
sektöründeki kadýn çalýþanlarýn dayanýþma, güç birliði ve yeni bir medya
dili geliþtirmek üzere kurduðu bir gruptur. Kadýn çalýþanlarýn medya
sektöründe “varlýk” gösterirken karþýlaþtýklarý sorunlarý, bir arada olmanýn
getirdiði güç ve enerjiyle saðlýklý çözümlere kavuþturmak, hakim medya
diline iliþkin alternatif düþünceler üretmek, yeni bir dil ve inþai tavýr
oluþturmak amaçlarý arasýndadýr. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek üzere
paneller düzenlemekte, her ay “Medyasofa Buluþmalarý” adý altýnda bir
konukla söyleþi gerçekleþtirmektedir. Bunlarýn yaný sýra web sitelerini haber
sitesi gibi kullanarak yukarýda bahsedilen amaçlara uygun haber ve
yazýlarýn dolaþýma girmesini saðlamaktadýr (www.medyasofa.com/).

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý Kadýn Platformu: Sektördeki
problemlerin tespiti ve çözümü için de emek harcamak üzere kurulan
platform, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý’nýn kuruluþ gayesine matuf, ülkede
diyaloðu yaygýn hale getirmenin bir diðer kolu ve yöntemi olmayý
hedeflemektedir. Kadýn Platformu, önce insan olma sonra kadýn olma ortak
paydasýnda diyaloðu geliþtirecek ve sadece kadýnlarýn deðil, insanlýðýn
problemlerine ortak çözümler üretecek projeler geliþtirme hedefindedir.
Platform bu çerçevede seminer, çalýþtay gibi etkinliklerle akþam yemekleri,
çeþitli buluþmalar ve ziyaretler gibi organizasyonlar gerçekleþtirmektedir
(www.gyvkadinplatformu.org/).
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Kadýnlarýn Medya Ýzleme Grubu (Mediz): Mediz medyanýn
yaygýnlaþtýrdýðý ve koruduðu cinsiyetçilikle mücadele etmek ve güçlü,
kurumsal bir ses oluþturmak amacýyla 23 kadýn örgütü tarafýndan
oluþturulmuþtur (Uður Tanrýöver vd., 2008: 18). Temel amacý medyada var
olan kadýnlara yönelik ayrýmcý yapýnýn bertaraf edilmesi, medya eliyle
yapýlan hak ihlalleri ve kadýna karþý iþlenen suçlarýn teþvik edilmesinin
sonlandýrýlmasýný saðlamaktýr. Kadýnlarýn medyada arka sayfa güzeli, kurban
ya da cani, fedakâr anne, iyi aile kýzý ya da kötü kadýn gibi kalýplar içerisinde
ele alýnmasýna karþý çýkma ve kadýnlarýn medyada temsiline iliþkin
eþitsizliklerle, medya çalýþanlarý ve yöneticileri arasýnda görünmezliðiyle,
sektör içindeki cinsiyetçi uygulamalarla mücadele etme Medizin diðer ön
plana çýkan amaçlarýdýr (Uður Tanrýöver vd. 2008: 18). Mediz bu amaçlarýna
ulaþmak üzere en çok kullandýðý yöntem basýn açýklamalarýdýr. Bunu
eylemler takip etmektedir. Geçmiþte yapýlan faaliyetler arasýnda “Medyada
Cinsiyetçiliðe Son Kampanyasý” yürütülmesi, “Medyada Kadýnlarýn Temsil
Biçimleri Araþtýrmasý” yaptýrýlmasý, “Cinsiyetçi Olmayan Medya Ýçin...”
isimli bir konferans düzenlenmesi, “Medyada Cinsiyetçiliðe Son!” isimli
bir kitap basýlýp daðýtýlmasý yer almaktadýr. Bu faaliyetlerini bilgi paylaþým
platformu ve forum olarak kullanýlan web siteleri desteklemektedir
(http://www.mediz.org/).

Uçan Süpürge Kadýn Ýletiþim ve Araþtýrma Derneði: Kuruluþ amacý;
kadýn kuruluþlarý ve kadýn hareketine duyarlý kiþiler arasýnda iletiþim,
iþbirliði ve dayanýþmayý arttýrmak, onlarýn deneyimlerini genç kuþaklara
aktarmak, ulusal ve uluslararasý bir iletiþim aðý oluþturmaktýr. Uçan Süpürge
kendini en geniþ anlamýyla bir ‘iletiþim merkezi’ olarak tanýmlamýþtýr;
toplumsal cinsiyet eþitliðinin saðlanmasý, kadýnlarýn güçlenmesi ve
eþitsizlikten kaynaklý sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmak hedefleri
arasýndadýr. Medya ile ilgili olarak alternatif kadýn medyasý niteliðinde bir
web sitesine sahiptir. Sürdürülen Yerel Kadýn Muhabirler Aðý projesi ise
2003 yýlýnda kurulan bir kadýn haber aðý olarak yereldeki kadýn haberlerinin
gündeme taþýnmasý, kadýnlarýn kendi haberlerini yaparak taleplerini ve
önceliklerini görünür kýlmasý amacýný gütmektedir. Proje kapsamýnda bir
çok ilde Uçan Süpürge’nin gönüllü muhabirleri haber yapmakta ve bu
haberleri web sitesi aracýlýðýyla paylaþmaktadýr. Uçan Süpürge’nin kadýn
muhabirleri illerindeki ve bölgelerindeki kadýnlarýn seslerini bu aðda
duyurmaya çalýþmaktadýr. Bunun yanýnda belirli dönemlerde dergiler
çýkarmakta ve son olarak her yýl Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali
düzenlemektedir (www.ucansupurge.org/).
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DAHA ADÝL BÝR DÜNYA ÝÇÝN MEDYANIN ROLÜ VE
DÖNÜÞÜMÜ TETÝKLEMEK: SONUÇ VE ÖNERÝLER

Toplumsal cinsiyet eþitliði, toplumun demokratik, adaletli ve refah
üreten bir bütün olabilmesi için kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Stuart Mill’in
sözleriyle “bir toplumun sahip olduðu uygarlýk seviyesini ölçmek için
kadýnýn hayat þartlarýna bakmak gerekir”. Bu baðlamda Türkiye’ye
bakýldýðýnda bir yandan büyük bir deðiþim söz konusu olup, kadýnlar
toplumun birçok alanýnda ve yönetim kademelerinde etkin statülere sahip
olmaya baþlamakta, haklarýný daha fazla sahiplenmekte iken diðer tarafta
geleneksel, kalýp yargýsal tutumlar da yerini korumakta ve ilerleme önünde
engel oluþturmaktadýr.

Günümüz dünyasýnda medyanýn sahip olduðu büyük güç ise adeta iki
tarafý keskin bir býçak gibi kadýn algýsýný dönüþtürebilmek adýna -tüm
mecralar bazýnda- büyük handikaplara ama ayný zamanda büyük imkânlara
sahiptir. Eþitlikçi ve etik deðerlere yaslanan bir medya, Türkiye’de
kadýnlara yönelik ayrýmcýlýkla mücadelede büyük öneme sahip olacaktýr.
Ancak zihinsel deðiþimlerin bir anda olmasýný, birçok mecradan oluþan,
çok çeþitli arka planlara sahip olabilen medyanýn bugünden yarýna
deðiþmesini beklemek gerçekçi deðildir. Fakat tüm medya kuruluþlarýnýn
altýna imza koyduklarý “Etik Ýlkeler”de yer alan din, ýrk, mezhep, cinsiyet
ayrýmý yapmama ölçütlerine nasýl ýrkçýlýk, dinsel ya da mezhepsel
ayrýmcýlýk anlamýnda önemli ölçüde uyuluyorsa ayný hassasiyeti kadýna
karþý ayrýmcýlýk anlamýnda da gösteren bir zemine olan ihtiyaç da çok
nettir.

Dolayýsýyla afaki beklentilerle meseleye yaklaþmayan ancak süreklilik
ilkesiyle yürütülecek ve her biri büyük bir yapbozun küçük parçalarý olarak
daha eþitlikçi ve insani temsillerin hâkim olacaðý bir medya düzeninin
oluþumuna katký saðlayacak adýmlarýn atýlmasý deðiþimi mümkün
kýlacaktýr. 

Bu kavrayýþla Komisyonumuz toplumsal cinsiyet eþitliðinin
saðlanmasýnda medyanýn oynayacaðý rolü artýrmak amacýyla çeþitli
önerileri tüm paydaþlarýn dikkatine sunmaktadýr.
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EÐİTİM ÇALIÞMALARI
Eðitim çalýþmalarý hem toplumsal cinsiyet eþitliðinin saðlanmasý

sürecinde medyanýn saðlayacaðý katkýnýn artýrýlmasý ve medyanýn daha
eþitlikçi ve etik yayýnlar yapmasýný saðlamak için hem de medyanýn ve
süreçlerinin daha iyi tanýnmasýný öðrencilere ve vatandaþlara göstermesi
açýsýndan önem taþýmaktadýr. Bu çerçevede:

1. Tüm Kademelerdeki Medya Profesyonellerine Etik Eðitimler:
Türkiye’de medya profesyonellerine yönelik etik eðitim çalýþmalarý çok
azdýr.  Üyelik sürecinde olduðumuz AB’ye üye ülkelerde medyada etik
konusunda birçok eðitim düzenlenmektedir. Bu çerçevede eþitlikçi ve etik
deðerleri içselleþtirmiþ bir medya için dünyada olduðu gibi tüm
kademelerdeki medya profesyonellerine yönelik etik eðitimler/bilgilendirme
toplantýlarý gerçekleþtirilmelidir. Bu etik eðitimlerin gerçekleþtirildiði
ülkelerde olduðu gibi toplumsal cinsiyet eþitliði de konu baþlýðý olarak yer
almalýdýr. Eðitimler için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
bütçesinden belirli bir yüzde kaynak olarak ayrýlmalýdýr. Zira 6112 sayýlý
Kanun gereðince RTÜK’ün “yayýn hizmetlerinin ülkemizde geliþmesini
saðlayacak çalýþma ve teþviklerde bulunmak; medya hizmet saðlayýcýlarýnýn
çalýþanlarýna yönelik eðitim ve sertifika programlarý düzenlemek ve sertifika
vermek.” görevi bulunmaktadýr.

Bu eðitimlerin verilmesi demokrat bir ülke olmanýn temel gereklerinden
toplumsal cinsiyet eþitliðinin medyada yansýmalarýný bulmasýný saðlama
konusunda büyük katký saðlayacaktýr. Eðitimlerde kullanýlacak materyallere
çeþitli alanlara göre kadýn uzmanlarýn yer aldýðý bir liste ile ayrýmcý
olmayan bir medya için temel olarak neler yapýlmasý ve nelerden uzak
durulmasý gerektiðini örneklerle açýklayan bir el kitabý mutlaka
eklenmelidir. 

2. Yerel Medyaya Yönelik Farkýndalýk Artýrýcý Eðitimler: Yerel
medya çalýþanlarýna yönelik olarak toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýna
yönelik þiddet konularýnda farkýndalýk kazandýrmayý amaçlayan eðitim
çalýþmalarý da bir hayli önemlidir. KSGM tarafýndan 2008 yýlýndan bu yana
gerçekleþtirilen Yerel Medya Eðitimleri Ankara, Ýzmir, Þanlýurfa,
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Gaziantep, Ýstanbul, Trabzon, Kars ve Antalya’da gerçekleþtirilmiþtir. Yerel
Medya Atölyelerine 170 medya profesyoneli katýlým saðlamýþtýr. 2011
yýlýnda bu eðitimler yapýlmamýþ olsa da 2012 yýlý bütçesinde iki atölye
çalýþmasý yapýlmasý öngörülmüþtür. Sadece 8 ilde gerçekleþtirilmiþ olan bu
çalýþmalarýn sayýsý artmalý ve ülke geneline yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.

3. Medya Konusunda Çalýþan Kamu Kurumlarýný Toplumsal
Cinsiyete Duyarlý Hale Getirmek: Baþta RTÜK olmak üzere medya ile
ilgili tüm kamu kuruluþlarýna yönelik olarak toplumsal cinsiyet eþitliði,
kadýna yönelik þiddet ve medya konusunda eðitimler gerçekleþtirilmelidir.
6112 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri
Hakkýnda Kanun’da toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýna yönelik þiddet ile
ilgili maddeler bulunmaktadýr. Ýlgili alanlarda denetimlerin daha doðru ve
yerinde yapýlabilmesi için RTÜK uzmanlarýna yönelik toplumsal cinsiyet
eþitliði/kadýna yönelik þiddet ve medya eðitimi verilmelidir. Zira 12 Aralýk
2011 tarihli Alt Komisyon Toplantýsý’nda RTÜK Baþkaný da toplumsal
cinsiyet eþitliði alanýnda yapýlacak denetlemeye iliþkin olarak bir içtihadýn
oluþmadýðýný belirtmiþtir. Ancak RTÜK bünyesinde çalýþan uzmanlara en
son Aralýk 2005 tarihinde toplumsal cinsiyete duyarlýlýk ve medyada
cinsiyetçilik konularýný kapsayan bir bilgilendirme programý
düzenlenmiþtir. Toplumsal cinsiyet eþitliði alanýnda eðitim almamýþ
uzmanlarýn kanunda ilgili maddeler yer alsa da doðru bir denetleme
yapmasý güç olacaktýr. Kamu yayýncýlýðý gerçekleþtiren TRT’de ise özellikle
yapým biriminde çalýþan personele bu alanda eðitimler verilmelidir.
Böylelikle TRT’nin kamu yayýncýlýðý anlayýþýný yerine getirirken tüm
yurttaþlara –kadýn, erkek ayrýmý yapmaksýzýn- eþit mesafede durma
sorumluluðunu yerine getirme yolunda adýmlar atýlmýþ olacaktýr. Basýn
Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü’nün 25-29 Temmuz 2011
tarihlerinde personeline düzenlediði hizmet içi eðitimlerde “toplumsal
cinsiyet eþitliði” ile “kadýn ve medya” konularýna yer vermiþ olmasý olumlu
bir geliþmedir. Toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimlerini personeline vermesi
gereken diðer kamu kuruluþlarý ise Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu
ile Anadolu Ajansý’dýr.



                          
5 Ders, birbirine yakýn içeriklerle farklý iletiþim fakültelerinde farklý adlarla verilmektedir:
Ankara, Ege, Ýzmir Ekonomi, Karadeniz Teknik Üniversiteleri Ýletiþim Fakültelerinde
Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Akdeniz ve Ýstanbul Üniversiteleri Ýletiþim Fakülteleri
ile Anadolu Üniversitesi Ýletiþim Bilimleri Fakültesinde Medya ve Toplumsal Cinsiyet,
Mersin Üniversitesi Ýletiþim Fakültesinde Toplum, Cinsiyet ve Ýletiþim, Galatasaray
Üniversitesi Ýletiþim Fakültesinde Toplumsal Cinsiyet, Ýletiþim ve Medya , Ýstanbul Þehir
Üniversitesi Ýletiþim Fakültesinde Medyada Toplumsal Cinsiyet, Irk, Sýnýf, Bilgi ve
Ýstanbul Ticaret Üniversitelerinin Ýletiþim Fakültelerinde Kadýn ve Medya, Kocaeli
Üniversitesi Ýletiþim Fakültesinde Kadýn Çalýþmalarý ve Medya.
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Kurum içi eðitimlere dahil edilerek verilecek toplumsal cinsiyet eþitliði
eðitimleri ile kamu kurumlarý sorumluluk alanýný geniþletmiþ olacaktýr. Bu
eðitimlerde toplumsal cinsiyet alanýndan akademisyen ve uzmanlarla
iþbirliði yapýlmasý gereði de unutulmamalýdýr. Bu eðitimler için
Üniversitelerin kadýn çalýþmalarý/araþtýrmalarý merkezleri ile KSGM’den
destek alýnmalýdýr.

4. Geleceði Garanti Altýna Almak: ‘Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Dersi’: Ýletiþim fakültelerinde eðitim gören öðrenciler geleceðin medya
profesyonelleri olarak nitelendirilebilir. Ýletiþim fakültelerinin müfredatýna
konu ile ilgili derslerin eklenmesi medyada toplumsal cinsiyet eþitliðini
saðlamak adýna uzun vadede önemli bir kazaným saðlayacaktýr. Keza
alternatif haber siteleri gibi ortamlarda daha çok gençlerin yer aldýðý
düþünülecek olursa bu tip çabalarýn kýsa vadede etkili olabileceði de
öngörülmektedir. Türkiye’de eðitim veren 59 iletiþim fakültesi bulunmaktadýr
(YÖK ile e-posta iletiþimi, 20 Haziran 2012). “Toplumsal Cinsiyet ve
Medya” dersi ise bunlardan yalnýzca 13’ünde seçmeli olarak okutulmaktadýr.
“Toplumsal Cinsiyet ve Medya” dersinin5 okutulduðu fakülte sayýsýnýn çok
düþük bir oranda kalmýþ olmasý nedeniyle dersin tüm iletiþim fakültelerinde
zorunlu ders statüsüne sahip olmasýnýn saðlanmasý önerilmektedir. Bu hedefe,
konunun önemine yönelik hassasiyet gösterecek tüm Ýletiþim Fakülteleri
yöneticilerinin, Bölüm Baþkanlýklarýnýn ve onay verecek kuruluþ olan
YÖK’ün inisiyatif sergilemesi ile kolaylýkla ulaþýlabilecektir.

5. Öðrenciler Atölye Çalýþmalarý ile Üreterek Ýçselleþtiriyor: Ýletiþim
fakülteleri öðrencilerinde yaratýlacak farkýndalýk medyayý da deðiþtirecektir.
Çünkü bugünün Ýletiþim Fakültesi öðrencileri birkaç yýl içerisinde medya
sektörüne çalýþan olarak katký saðlayacaktýr. Bu nedenle bu fakültelerde



                          
6 Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyelerinin düzenlenmesi için KSGM’nin iþbirliði
gerçekleþtirdiði üniversiteler, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ýzmir Ekonomi
Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’dir.
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eðitim gören öðrenciler için ilave çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bu çalýþmalar
arasýnda en etkilisi öðrencilerin üretim etkinlikleri de gerçekleþtirdiði
Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyeleri’dir. KSGM tarafýndan
gerçekleþtirilen Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi ile iletiþim fakültesi
öðrencilerine toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýna yönelik þiddet
konularýnda farkýndalýk kazandýrmak amaçlanmaktadýr. Öðrenciler gazete,
radyo, televizyon, fotoðraf ve reklam atölyelerinde toplumsal cinsiyet
eþitliði ve kadýna yönelik þiddet konularýnda çeþitli üretimler
gerçekleþtirmektedir. Üniversiteler ile iþbirliði6 içerisinde Ankara,
Eskiþehir, Ýzmir ve Antalya’da gerçekleþtirilen çalýþmalara bugüne kadar
259 öðrenci katýlmýþtýr. 2011 yýlýnda Atölye çalýþmasý düzenlenmemiþtir.
2012 yýlýnda iki adet atölye düzenlenmesi planlanmaktadýr. Türkiye’de her
yýl 3.000’in üzerinde öðrencinin iletiþim fakültelerine kayýt yaptýrdýðý
düþünülürse KSGM’nin ulaþabildiði rakamýn az olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Bu kapsamda finansmaný KSGM’nin yatýrým bütçesinden saðlanan atölye
sayýlarý artýrýlmalýdýr.

NESİLLERİN MEDYAYI DOÐRU ANLAMASINI SAÐLAMAK
ÝÇİN MEDYA OKURYAZARLIÐI

Medyanýn doðru analizi demokratik bir ülke için büyük öneme sahiptir.
Bu baðlamda medya okuryazarlýðý, medyayý tanýmaya dönük bir bilinç ve
bilgilenme alaný olup farklý formatlardaki (televizyon, video, sinema,
reklâmlar, internet v.s.) mesajlara eriþim, çözümleme, deðerlendirme ve
iletme yeteneði þeklinde kýsaca tanýmlanmaktadýr. Medya okuryazarlýðý,
izleyicilerin iletiþim araçlarýndan aldýklarý enformasyonu yorumlamasýný
mümkün kýlan ve onlarýn, medya içeriði hakkýnda baðýmsýz kararlar
geliþtirmelerine izin veren eleþtirel bir düþünme yeteneðidir. Yazma ve
okuma, konuþma ve dinleme, yeni teknolojilere eriþim, eleþtirel seyretme
ve çok çeþitli teknolojileri kullanarak kendi mesajlarýný yaratma yeteneðini
de kapsamaktadýr. (Aktaþ, 2007; Ýnal, 2009). Medya Okuryazarlýðý ile
izleyicinin medyayý bilinçli okumasýna katký yapýlmakta, kendini rahat
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ifade edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapýcý iþtiraki
saðlanmakta; izleyiciye medya iletilerini doðru algýlayabilecek donanýma
sahip olma ve zamanla iletiler üretebilme yeteneði kazandýrýlmaktýr
(http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/nedir.html).

Okullarda medya okuryazarlýðý dersi verilmesi ise Türkiye’de AK Parti
hükümeti döneminde 2006 yýlýnda RTÜK ve MEB arasýndaki iþbirliði
sonucu baþlamýþtýr. Bu iþbirliði çalýþmasý bu alanda atýlmýþ olumlu bir
baþlangýç adýmý olarak deðerlendirilebilir; ancak bu alandaki geliþimin
devamlýlýðýnýn saðlanmasý, bu giriþimin daha etkin ve verimli hale
getirilebilmesi için yapýlmasý gereken pek çok þey olduðunu da eklemek
gerekmektedir. Öncelikle ders kapsamýnda kullanýlan materyaller
yetersizdir. Bunun yanýnda öðretmenlerin bu alandaki formasyon
eksiklikleri de ciddi boyuttadýr. Bununla birlikte medya konusunda
herhangi bir eðitim almamýþ öðretmenlerin yeterliliklerinin arttýrýlmasý ve
geliþimlerinin saðlanmasý için atölye çalýþmasý vb. herhangi bir destekleyici
çalýþma da baþlatýlmamýþtýr. Dersin iþleniþ biçimi, verimliliði öðretmenlerin
istekliliði ve çabasý ölçeðindedir. Sonuç olarak medyada cinsiyete dayalý
ayrýmcýlýðýn ele alýnmasý; dolayýsýyla medya okuryazarlýðý ders
programýnýn toplumsal cinsiyet eþitliðinin saðlanmasýnda gerçekleþtirdiði
katký öðretmenin bakýþ açýsýyla, farkýndalýðý ve duyarlýlýðýyla sýnýrlý
kalmaktadýr. Yapýlan çalýþmalara bakýldýðýnda ders kapsamýnda öðrencilerin
kendi medya iletilerinin oluþturulmasý yönünde pratik uygulamalara yer
verilmemektedir. Oysaki öðrencilerin medya endüstrisini tanýmalarý ve
medya metinlerindeki anlamýn temsiller aracýlýðýyla nasýl inþa edildiðini
kavramalarý açýsýndan pratik uygulamalar önemli katkýlar sunabilir.
Dolayýsýyla medyayý sorgulayabilmek, medyayý ayrýntýlý bir biçimde analiz
edebilmek, yeni medya iletileri oluþturabilmeyi ve bunlarý ifade edebilmeyi
de içinde barýndýrmaktadýr (Binark ve Gencel Bek, 2007; Toker, 2010).

Medya okuryazarlýðý dersinin medyada cinsiyetçilikle mücadeleye,
toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamaya yönelik çalýþmalara ne ölçüde katký
saðladýðýnýn ele alýnmasý, medya okuryazarlýðý eðitim programýyla elde
edilmesi beklenen hedeflere ulaþma bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Oysaki
medyanýn çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi kýsa vadeli olarak ve
“çocuklar þiddete özeniyor mu” gibi dar bir perspektiften ele alýnarak
deðerlendirilmektedir. Ancak medya, önemli bir aktarým aracýdýr ve uzun
vadedeki etkisi de son derece önemlidir. Dolayýsýyla, medya okuryazarlýðý
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dersi bu noktada önem kazanmakta olup, ders içeriklerinde eleþtirel bir
yaklaþým benimsenmemektedir; tam tersine hakim deðerler
pekiþtirilmektedir. Oysa medya okuryazarlýðý uygulamalarý, bireylerin
medyanýn üretim iliþkileri konusunda daha bilgili, “öteki”ne saygýlý, duyarlý
yurttaþlar olmalarýna katkýda bulunmayý ve ötekileþtirici deðerleri ve
mekanizmalarý dönüþtürmeyi hedeflemelidir. Dolayýsýyla medya
okuryazarlýðýnýn bu bakýþ açýsýyla ele alýnmasý, toplumsal cinsiyet eþitliðinin
hayata geçirilmesinde önemli bir fýrsat sunabilir (Binark ve Gencel Bek,
2007; Uður Tanrýöver vd. 2008). Bu çerçevede medya okuryazarlýðý ile ilgili
öneriler aþaðýda sýralanmýþtýr:

6. Medya Okuryazarý Bir Türkiye Ýçin: Yetiþkin kadýn ve kýz
çocuklarý için internet ve bilgisayar okuryazarlýðýný geliþtirmek üzere bu
alandaki eþitsizliði giderecek kullaným pratiklerini destekleyecek dijital
okuryazarlýk kurslarý verilmelidir. Böylelikle kadýnlarýn internet eriþimlerini
saðlamanýn yaný sýra internette doðru aramayý ve farklý içeriklere yönelmeyi
de kullanabilme kapasiteleri geliþtirilecektir. Yetiþkin kadýn ve kýz çocuklarý
için yapýlacak bu faaliyetlerin yaný sýra tüm vatandaþlara yönelik toplumsal
cinsiyet eþitliðini de geliþtirecek nitelikte medya okuryazarlýðý kurslarý
düzenlenmelidir. Millî Eðitim Bakanlýðý’nýn Yaygýn Eðitim Kurumlarý
Yönetmeliði’ne göre bireylere “Çaðýmýzýn bilimsel, teknolojik, ekonomik,
toplumsal ve kültürel geliþmelerine uyumlarýný saðlayýcý eðitim imkânlarý
hazýrlamak” ve “geliþim özelliklerine dayalý bireysel yeterlilikleri
doðrultusunda bilgi ve beceri kazanmalarýný saðlamak” görevleri
bulunmaktadýr. Bu çerçevede Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý olarak halk
eðitim merkezlerinin verdiði kurslar aracýlýðýyla, iletiþim fakültesi
mezunlarýnýn kadrosuz usta öðretici olarak istihdam edilmesi yoluyla
illerden ilçelere deðin, okul binalarýnýn boþ olduðu uygun saat ve günlerde
bu eðitimlerin verilmesi saðlanmalýdýr. Yerel Yönetimler bu etkinliklerin
yapýlmasýnda iþbirliði yapýlacak kuruluþ olacaktýr.

7. Medya Okuryazarlýðý Dersini Eþitliðe Duyarlý Hale Getirmek:
Ýlköðretim 6. 7. ve 8. sýnýflarda seçmeli olarak okutulan medya
okuryazarlýðý dersi toplumsal cinsiyet eþitliði konusunda çok önemli bir
fýrsat taþýmaktadýr. Zira bu yaþlarda ilke ve deðerler çocuklarýn zihinsel
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süzgeçlerine güçlü bir biçimde yerleþecektir. Dersin içeriði ve materyalleri
ile bunlarý ele alan çalýþmalar incelendiðinde; dersin bu yapýsýyla cinsiyet
eþitliði farkýndalýðýnýn geliþmesine katký saðlamayan bir içeriðe sahip
olduðu görülmektedir.  Eþitlikle ilgili tek gönderme amaçlar arasýnda yer
alan kazandýrmak istenen deðerler bölümünde sayýlan 15 deðerden birinin
eþitlik olmasýdýr. Üstelik burada toplumsal cinsiyet eþitliði deðil; genel
anlamda eþitlikten bahsedilmektedir. Oysa “Medya okuryazarlýðý dersinin
toplumsal cinsiyet eþitliðini kapsamasý” KSGM 2008-2013 Ulusal Eylem
Planýnda bir strateji olarak belirlenmiþ ancak bu yönde önemli bir adým
atýlmamýþtýr. Bu çerçevede Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ders programý
kapsamýnda kullanýlan materyaller UNESCO tarafýndan üretilen
materyaller de dikkate alýnarak eleþtirel baðlamda yeniden gözden
geçirilmelidir. Örneðin “Radyo” baþlýklý VI. Ünite’de aile bireylerinin
radyo programlarýna yönelik tercihlerine iliþkin konuþmalarýn cinsiyetçi bir
bakýþ açýsýný yansýttýðýný söylemek mümkündür. Söz konusu örnekte
geleneksel cinsiyet rolleri çerçevesinde anne bir tür tencereden ve
yemeklerin yaðsýz da piþirilebileceðinden bahsederken; baba haberleri
dinlemeyi tercih ettiðini belirtmektedir (Medya Okuryazarlýðý Dersi
Öðretmen Kýlavuz Kitabý). Ders materyallerinden cinsiyetçi öðeler tümüyle
ayýklanmalý, ders etkinlikleri toplumsal cinsiyet eþitliði bakýþ açýsýyla
hazýrlanmalýdýr.

Bu çerçevede medya okuryazarlýðý dersinin hem bütün içeriði toplumsal
cinsiyet eþitliðine duyarlý hale getirilmeli hem de söz konusu materyallerin
hazýrlanmasýnda toplumsal cinsiyet bakýþ açýsý gözetilerek medyanýn
mevcut eþitsizlikleri yeniden üreten bir araç olduðu vurgusuyla ilgili
bölümlere toplumsal cinsiyet eþitliði ve medyada kadýnlarýn yer alýþ
biçimlerine iliþkin örnek ve materyaller eklenmelidir. Toplumsal cinsiyet
eþitliði farklý ülkelerde farklý niteliklerle ders materyali içinde yerini
almaktadýr. Örneðin Kanada’daki materyalin birçok yerinde medyada
cinsiyetçilik üzerine etkinlikler bulunmaktadýr (Canadian Teachers’
Federation, 2009). ABD’de medya okuryazarlýðý dersi ile ilgili önemli
kuruluþlardan Medya Okuryazarlýðý Merkezinin (The Center for Media
Literacy, 2011) önerilerinde medyadaki cinsiyetçiliðin analizi önemli bir
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yer tutmaktadýr. Ýsveç, Ýngiltere, Ýskoçya gibi ülkeler ile UNESCO
tarafýndan hazýrlanan Medya Eðitimi materyalinin birçok yerinde “medyada
cinsiyetçilik”, “kadýnlarýn medyada temsili” ve “toplumsal cinsiyet ile ilgili
kalýpyargýlar”a vurgu yapýlmýþtýr (UNESCO, 2006). 

Ders programý kapsamýnda kitap vb. materyallerin hazýrlanmasýnýn bir
uzmanlýk alaný olarak görülmesi gerektiði düþüncesiyle ders kapsamýnda
kullanýlacak materyallerin hazýrlanmasýnda iletiþim alanýnda uzman
kiþilerin yaný sýra, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü çalýþanlarý ve
Üniversitelerin Kadýn Çalýþmalarý Ana Bilim Dallarý’nda görevli öðretim
üyeleri baþta olmak üzere bu alanda uzman kiþilerin de katkýsý alýnmalýdýr.

Dersin içeriðinin yaný sýra dersi veren öðretmenlere yönelik toplumsal
cinsiyet konusunda atölye çalýþmalarý gerçekleþtirilmelidir. Böylelikle ders
toplumsal cinsiyet eþitliðine daha fazla katký saðlar hale getirilecektir. Dersi
sosyal bilimler öðretmenleri vermektedir. Ancak 12.01.2012 tarihli 4. Alt
Komisyon toplantýsýnda Prof. Dr. Yasemin Ýnceoðlu’nun da vurguladýðý
gibi bu doðru bir yaklaþým deðildir. Dersin Öneri 4’te belirtildiði gibi
toplumsal cinsiyet eþitliðini zorunlu ders olarak alan formasyon almýþ
iletiþim fakültesi mezunlarý tarafýndan verilmesiyle toplumsal cinsiyet
eþitliðinin saðlanmasý yönünde baþarý saðlanacaktýr. 

Son olarak medya okuryazarlýðý dersinin içine RTÜK’e þikayet
mekanizmasý eklenmeli ve böylece çocuklar küçük yaþtan itibaren
kendilerini rahatsýz eden görüntüleri RTÜK’e þikayet etme bilincini
kazanmalýdýr. Ders içeriðinde özdenetim mekanizmalarýnýn önemine daha
fazla vurgu yapýlmalý ve bunlar daha detaylý anlatýlmalýdýr.

ARAÞTIRMALAR

Toplumsal cinsiyet ve medya üzerine çok tartýþýlan alanlardan biri
olmasýna raðmen bu tartýþmalar genelde az sayýdaki araþtýrma ya da
gözlemlere dayanarak gerçekleþtirilmektedir. Oysa bir alanda yapýlmak
istenen dönüþümlerin gerçekleþmesi için bu alaný tüm detaylarýyla ve
boyutlarýyla görmek þarttýr. Oluþturulacak politikalarýn daha etkili, ve
gerçekçi olmasý, söylenen sözün daha güçlü olabilmesi için bilimsel
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çalýþmalara dayalý olmalarý açýk bir gerekliliktir. Ancak toplumsal cinsiyet
ve medya alanýnda oluþturulacak politikalara yön verecek çok az çalýþma
görülmektedir. Bu nedenle: 

8. Medyayý Daha Ýyi Analiz Etmek: Özellikle gazete ve televizyonlar
için hem medya içeriðine hem de medyada çalýþan kadýn profesyonellere
yönelik nicel/nitel araþtýrmalarýn yapýlmasý son derece önemlidir. Ancak
bu tip araþtýrmalarýn belirli bir sistematik çerçevede yapýlmamasý, gerekli
faydayý göstermesini engellemektedir. Çünkü birçok sektöre nazaran
medyada özellikle çalýþan kademesinde çok hýzlý deðiþimler görülmektedir.
Ya da en çok izlenen tür olan yerli diziler veya gündüz kuþaðý programlarý
ile ilgili yapýlmýþ araþtýrmalar, üzerlerinden birkaç yýl geçtikten sonra
popülerliðini yitirmektedir; çünkü bu programlarýn yerini yeni
programlarda farklý içerikler almaktadýr. Üstelik belirli aralýklarla
yapýlmayan araþtýrmalarýn bir sonucu olarak geliþim ya da deðiþimin
seviyesi ölçülememektedir. Bu nedenle bu çalýþmalarýn rutin bir biçimde
yapýlmasýnýn programlanmasý gerekmektedir. Böylelikle deðiþim hakkýnda
fikir sahibi olmak söz konusu olacaktýr. Medya içeriðine yönelik çalýþmalar
ve medyada çalýþan kadýnlara yönelik nitel çalýþmalar için KSGM; medyada
çalýþan kadýnlara yönelik nicel çalýþmalarda ise TÜÝK görevlendirilmelidir.
TÜÝK halihazýrda medyaya yönelik “Yazýlý Medya Ýstatistikleri” ve “Radyo
ve Televizyon Kurumlarý Ýstatistikleri”ni düzenli olarak derlemektedir. Bu
çalýþmalar aracýlýðýyla medya çalýþanlarýna yönelik genel verilere ulaþýlsa
da kadýn meslek profesyonellerine yönelik spesifik ve detaylý verilere
ulaþýlamamaktadýr. Artýk toplumsal kavrayýþý biçimlendirmede çok önemli
rolü olan internet medyasý çalýþanlarý ile ilgili ise henüz bir çalýþma
yapýlmamýþtýr.

9. Ýnsanlar Medyayý Nasýl Ýzler: Alt komisyon çalýþmalarý sýrasýnda
ortaya konan bir diðer eksiklik ise Türkiye’de akademik çalýþmalarda kadýn
ve erkek izler kitleye yönelik çalýþmalarýn yeterince yapýlmamasýdýr.
Türkiye’de iletiþim alanýnda birçok akademisyen ve araþtýrmacý çeþitli
araþtýrmalar yapsa da bireylerin medyada izlediði/okuduðu/dinlediði
iletileri nasýl anlamlandýrdýðýný ortaya koyan alýmlama araþtýrmalarý çok az
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sayýdadýr. Oysa alýmlama araþtýrmalarý medya izleme alýþkanlýklarýnýn
bilinmesini saðlayacak önemli bir araçtýr. Bu sorunun çözülmesi için iki
yöntem görülmektedir. Birincisi üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora
tezlerinde bu alana yönelimin saðlanmasýdýr. Bunun için Ýletiþim
Fakültelerinin Dekanlýklarýna yönlendirilecek ‘Toplumsal Cinsiyet
Eþitliðinde Medyanýn Rolü Alt Komisyonu’ olarak mevcut durumun ve
araþtýrma ihtiyacýnýn altýnýn çizildiði bir mektup aracýlýðýyla konuya dikkat
çekilmelidir. Ýkinci yöntem ise akademik araþtýrma projeleriyle toplantý ve
yayýnlarý teþvik eden ve destekleyen TÜBÝTAK’ýn izler kitleye yönelik
araþtýrma projelerini Öncelikli Alanlar kapsamýna alarak desteklemesidir.
TÜBÝTAK desteklediði akademik çalýþmalarda bu eksikliði dikkate almalý
ve izlerkitleyi ölçümlemeye/deðerlendirmeye yönelik çalýþmalara destek
vermelidir.

10. Kadýnlara Yönelik Çalýþmalara Kolay Ulaþmak: Komisyon
toplantýlarýnda akademisyenlerin üzerinde önemle durduðu bir sorun da
Türkiye’de kadýn ve medya baþta olmak üzere kadýnlara yönelik
çalýþmalarýn birbirinden kopuk ilerlemesi ve çalýþmalardan haberdar
olunamamasý olarak gösterilmiþtir. Bunu çözmek için ise büyük bir Online
Bibliyografya projesi gerçekleþtirilmelidir. Böyle bir proje ile biri de medya
olmak üzere ana baþlýklara ayrýlan toplumsal cinsiyet çalýþmalarý belirli bir
havuzda toplanacak ve internet aracýlýðýyla bu çalýþmalarýn künyelerine ya
da kullanýma açýk olanlarda çalýþmalarýn kendilerine bu havuz aracýlýðýyla
ulaþýlabilecektir. Böylelikle internet de bir medya mecrasý olarak toplumsal
cinsiyet eþitliðinin saðlanmasýnda kullanýlmýþ olacaktýr. Bu tarz bir çalýþma
için sorumlu kuruluþlar ise çalýþmanýn idari yönetimi açýsýndan KSGM ve
teknik/altyapý açýsýndan TÜBÝTAK’týr. Çalýþmanýn daha etkili sonuç
vermesi için, YÖK, kamu kurum/kuruluþlarý, düþünce kuruluþlarý da dahil
olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn iþbirliði gerekmektedir. Bu çalýþma
proje olarak bir defaya mahsus yapýlmalý; ancak gerekli alt yapý kurulduktan
sonra çalýþmanýn sürekliliði de saðlanmalý ve belirli aralýklarla güncellenen
Türkiye’de kadýn/toplumsal cinsiyet alanýnda yapýlan tüm çalýþmalarýn -en
azýndan- bilgisine ulaþýlabilen bir sistem oluþturulmalýdýr. Finansmaný için
KSGM Kalkýnma Bakanlýðý’nýn onaylayacaðý Yatýrým Bütçesinde
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projelendirmelidir. Teknik destek içinse KSGM ve TÜBÝTAK arasýnda bir
protokol imzalanmalýdýr.

ÖZDENETİM

Günümüz medya yapýlanmasýnda toplumsal talepleri karþýlamak ve
evrensel doðrularý yakalamak adýna en önemli hususlarýn baþýnda
özdenetim gelmektedir. Aþaðýda kýsaca deðinilen özdenetim ile ilgili daha
detaylý bilgi Ek- 3’te yer almaktadýr. 

Özdenetim kavramý kuruluþun kendi kendisini denetlemesi veya benzer
kuruluþlarýn bir çatý altýnda toplanmalarýndan doðan örgütlenmeleri sonucu
gerçekleþen denetimi ifade etmektedir. Bir baþka deyiþle özdenetim, hiçbir
yasal yaptýrým söz konusu olmadan bir takým ahlâk kurallarý çerçevesinde
kiþilerin, kurumlarýn, örgütlerin veya toplumlarýn kendi kendilerini
denetlemesidir. Özdenetimin en önemli faydalarý hýzlý ve serbest olmasý,
herkesin ulaþýmýna açýk olmasý, sorumlu bir basýn anlayýþýnýn
sürdürülebilmesi, yönetiþim ve hesap verilebilirlik olarak sýralanmaktadýr
(Alemdar, 1990; EASA, 1999; Demir, 2006; Durmuþ, 2011).

Birleþik Krallýk’ta 1990 yýlýnda basýn üzerinde yasal sýnýrlamalarýn
artmasý gerektiði tartýþmalarý çerçevesinde basýnýn denetlenmesinin nasýl
olmasý gerektiðini ortaya koymak amacýyla bir komite oluþturulmuþtur.
Komitenin baþkaný David Calcutt hazýrladýðý rapor ile resmi olmayan bir
denetim olarak özdenetimin etkili bir þekilde çalýþabileceðini ortaya
koymuþtur. Ancak raporda þu da eklenmiþtir: “Bu, basýn için sýký bir testtir;
eðer bu testi geçemezse þikâyetler için yasal ve resmi bir sistem tavsiye
etmekten baþka seçenek kalmamaktadýr.” Bunun ardýndan 1991 yýlýnda
kurulan Basýn Þikâyet Komisyonu (PCC) halen etkili bir biçimde
faaliyetlerini yürütmektedir (www.pcc.org.uk/; Press Complaints
Commission, 2012). 

Bu çerçevede Türk medyasý daha etik içerikleri üretmek için özdenetimi
geliþtirmek zorundadýr. Türkiye’de ise özdenetim çok etkisizdir.
Özdenetimin geliþmediði ülkelerde içeriðin daha sýký denetlenmesi sonucu
doðabilmektedir. Bu sonucun doðmamasý ve medyaya bakýþýn yasakçý bir
yöne savrulmamasý ve özdenetimin daha etkin olmasý için aþaðýdaki
önerilere yer verilmiþtir:
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11. Basýnýn Kendini Denetlemesi: Bilindiði gibi basýnda RTÜK
benzeri bir denetleyici kuruluþ yoktur. Dünya örneklerinde de basýnda etik
konusunda daha çok özdenetimin uygulandýðý görülmektedir. Üyelik
sürecinde olduðumuz Avrupa Birliði’ne üye ülkelere bakýldýðýnda sektörün
özdenetimi kendiliðinden yaptýðý (Ýngiltere, Ýsveç vb.) ülkeler haricinde
Avusturya, Danimarka, Finlandiya gibi birçok ülkede de yasal zorunluluk
olarak özdenetimin uygulandýðý görülmektedir (Center for Media and
Communication Studies, 2012). Avrupa örneklerinde de görüldüðü gibi
özdenetimin bütüncül bir biçimde ele alýndýðý; tüm taraflarýn yer aldýðý bir
konsey daha etkilidir. Bu nedenle öncelikle mevcut basýn konseyinin tüm
yazýlý medyayý içerecek þekilde yeniden yapýlandýrýlmasý konusunda fikir
birliði aranmalý; bu saðlanamazsa yeni bir yapýlanmaya gidilmelidir. Bir
yýl içerisinde gazeteler özdenetimi saðlamak için gönüllü olarak bu
yollardan birini seçmezse her gazeteye özdenetim yapan bir medya
derneðine/konseyine üye olma zorunluluðu getirilmelidir. Böylelikle kamu
otoritesi zoruyla herhangi bir dernek iþaret edilmemiþ olurken diðer taraftan
özdenetim garanti altýna alýnacaktýr. Bu çerçevede 5187 sayýlý Basýn
Kanunun “Beyanname Verilmesi” baþlýklý 7. maddesine kayýt için verilen
beyannamede “süreli yayýnýn uluslararasý standartlarda özdenetim yapan
bir derneðe üye olma” bilgisi de eklenmelidir. 

12. Medyayý Teþvik Edecek Toplumsal Tepkinin Yönlendirilmesi:
Türkiye’de insanlar medyadan þikâyetçidir. Ancak çeþitli araþtýrmalarýn da
gösterdiði gibi insanlar medyadan rahatsýz olsa da tepkilerini çok düþük
oranlarda demokratik haklarý olan “þikâyet mekanizmalarýný” kullanma
yönünde aktif hale getirmektedirler (Siyaset Ekonomi ve Toplum
Araþtýrmalarý Vakfý [SETA], 2011; ATHGM,2012). Özdenetim
mekanizmalarý ise demokratik bir toplum olmanýn gereði olarak toplumsal
duyarlýlýklarýn, medya içeriklerine yönelik tepkilerin kanalize edilmesi için
ideal bir araçtýr. Bu nedenle RTÜK tarafýndan özdenetim mekanizmalarýnýn
varlýðý ve kullaným metodlarýnýn topluma anlatýlacaðý çalýþmalar
gerçekleþtirilmelidir. Bu kapsamda kamu spotlarý ve broþürler
hazýrlanmalýdýr.
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ÝÇERÝK SINIFLANDIRMA

Bu sistemde medyanýn çeþitli mecralarýndaki içerik cinsellik, þiddet,
madde kullanýmý istismarý, küfür vb. konularda izleyicilere uygunluk
açýsýndan sýnýflandýrýlmaktadýr. Sansür sistemi yerine sýnýflandýrma sistemi
kullanýmý bir hayli yaygýndýr. Bu sistem, iki konuda bilgi vermektedir.
Bunlar, programýn olasý zararlý içeriði ve programýn hangi yaþ grubuna
uygun olduðudur. Sýnýflandýrmalar hem uygulamayý yapan otorite hem de
içerik olarak ülkeden ülkeye farklýlýk göstermektedir (Federman, 2002;
Motion Picture Rating System, 2012).

13. Ýþaretler Aracýlýðýyla Ayrýmcýlýkla Mücadele: RTÜK’ün Akýllý
Ýþaretler uygulamasýnda AB üyesi ülkelerde de (Hollanda, Ýzlanda)
örneðinin görüldüðü ayrýmcýlýk ya da eþitsizlik sýnýfý/iþareti yer almalýdýr. 

14. Gençlerin Dünyasý Elektronik Oyunlarýn Sýnýflandýrýlmasý:
Türkiye’de bilgisayar oyunlarýnýn sýnýflandýrýlmasý aslen sinema filmlerini
deðerlendiren Sinema Filmlerinin Deðerlendirilmesi ve Sýnýflandýrýlmasýna
Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik çerçevesinde yapýlmaktadýr.
Ancak üyelik sürecinde olduðumuz Avrupa Birliði ülkelerinde elektronik
oyunlarýn sýnýflandýrýlmasýný saðlayan Pan European Game Information
(PEGI) sistemi kullanýlmaktadýr. Bu, baðýmsýz ve Avrupa Birliði tarafýndan
desteklenen bir özdenetim modelidir. Oyun endüstrisi tarafýndan kurulmuþ
olup tüketicilerin oyun kutularýndaki logolar tarafýndan bilgilenerek satýn
alacaklarý oyun hakkýnda fikir edinmiþ olmasýný saðlamaktadýr.
Televizyonlar için düzenlenen akýllý iþaretler sistemine benzese de daha
detaylý, iþaretler daha çeþitlidir (Þiddet, cinsellik, kötü –tehdit, küfür,
hakaret, iftira, cinsel imalar vb. içeren- dil, korku, uyuþturucu, kumar, ýrk-
etnisite-cinsiyet temelli ayrýmcýlýk). Sistem çerçevesinde oyunlarla ilgili
bir þikâyet kurulu kurulmuþtur. Kurulda sistemi destekleyen ülkelerden
uzmanlar görev yapmaktadýr. Avrupa Birliði içerisinde 8 ülke yasal
düzenlemeyle; 15 ülke ise yasal düzenleme olmasa da resmi olarak sistemi
desteklemektedirler. Avrupa Birliði dýþýnda Ýsrail, Kanada, Rusya, Ukrayna
ve Birleþik Arap Emirlikleri tarafýndan kullanýlmaktadýr (www.pegi.info/).
Birçok Avrupa Birliði ülkesinin desteklediði PEGI sisteminin, üyelik
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sürecinde olan Türkiye’nin de içinde yer almasý bir zorunluluk olmasa da
büyük bir gerekliliktir. Bu nedenle hukuki mevzuatýn yasal ya da resmi
olarak PEGI’yi desteklemesi önerilmektedir. Fikir ve Sanat Eserlerinin
Kayýt ve Tescili Hakkýnda Yönetmelik’in 5. maddesi (a) bendine
“bilgisayar oyununun içeriðinin (PEGI) sistemi çerçevesinde
sýnýflandýrýlmýþ olmasý” zorunluluðu eklenmelidir.

15. Sivil Toplumun Medya Ýçeriðini Sýnýflandýrmasý Örneði:
Medyada dönüþümün saðlanmasý için demokratik bir hak olan toplumsal
tepkilerin reklamverenlere ve medya kuruluþlarýna yönelmesi
gerekmektedir. Çünkü medyanýn iþleyiþ çarkýnýn merkezinde tüketici yer
almaktadýr. Tüketici olmazsa medya ürünleri de var olamaz. Medya
içeriðinin üretilmesini saðlayan finans temel olarak reklam sektöründen;
bu da tüketiciden kaynaðýný almaktadýr. Bireyin rahatsýz olduðu içerikle
karþýlaþmasý ise adeta kendi parasýyla karþýlaþmak istemediði ürünler
yapýlmasý anlamýna gelmektedir. Ancak bu noktada toplumun aktif
olabilmesi için bilgiyle donatýlmasý gereði göze çarpmaktadýr.

Bu çerçevede hakkýndaki detaylý bilgiler raporun “Kavramsal Çerçeve”
bölümünde verilmiþ olan, Parent Television Council (Ebeveyn Televizyon
Konseyi - PTC) önemli bir örnektir. ABD ölçeðinde örgütlü olan PTC
1.000.000’dan fazla üyesiyle akademik çalýþmalar yaptýrmakta, insanlarý
medya ile ilgili daha aktif olmalarý için teþvik etmektedir. PTC Prime Time
(20-23) arasý tüm yayýnlarý incelemekte ve bir rehber tablo hazýrlamaktadýr.
Bu tabloda ulusal televizyonlardaki prime-time programlarý ayrýmcýlýk,
þiddet, küfür, müstehcenlik içeren yayýnlar özellikle çocuklar ve gençlerin
olumsuz etkilenmemesi için uygun olmayanlar kýrmýzý, yetiþkin odaklý
temalar içerdiði için zararlý olmasa da çocuklara uygun olmayanlar sarý ve
aile dostu programlar yeþil olarak kodlanmaktadýr. PTC medya içeriðini
analiz etmekte/sýnýflandýrmakta, deðerlendirmelerini -üyeleri baþta olmak
üzere- topluma kurumsal web siteleri, e-postalarla gönderilen düzenli
bültenler aracýlýðýyla ücretsiz bir biçimde servis etmektedir. 

Böylelikle olumsuz içeriðe sahip yayýnlarýn toplum eliyle protesto
edilmesinin önü açýlmaktadýr. PTC medya içeriði ile ilgili deðerlendirmelerini
medya kuruluþlarýnýn yöneticilerine de iletmektedir. Ayný veriler, -ayný
zamanda da tüketici olan- izleyicilere iletilmekte, uygun içeriklere sahip
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olmayan programlarýn reklam verenlerinin/sponsorlarýnýn hangi kuruluþlar
olduðu da bildirilmekte, bu kuruluþlara izleyicinin kiþisel tepkilerini
yöneltmeleri teþvik edilmektedir. Bu yöntemle reklamverenlerin/sponsorlarýn
da finansörü olduklarý programlar hakkýnda teyakkuz durumuna geçerek
medya kuruluþlarý üzerinde baský oluþturmalarý, topluma demokratik
haklarýný kullandýrarak medyayý dönüþtürme hedeflenmektedir.

Bu çerçevede ABD’de PTC’nin yürüttüðü çalýþmalarýn izdüþümü
olacak çalýþmanýn Türkiye’de de sivil toplum kuruluþlarýnýn üstlenmesi
önerilmektedir.

BİR FREN-DENGE SİSTEMİ OLARAK MEDYA ÝZLEME 

Medyada var olan cinsiyete dayalý ayrýmcýlýkla mücadeledeki
araçlardan biri de medyanýn eleþtirel bir gözle izlenmesidir. Medya izleme
aracýlýðýyla bireyler medyanýn yalnýzca alýcýlarý deðil, sürecin aktif tarafý
olarak dönüþüme katký verenleri olacaktýr. Bu nedenle medyanýn sürekli
izlenerek, kadýnlara yönelik þiddeti körükleyen, ayrýmcýlýk içeren, kadýnlarý
nesneleþtiren programlar konusunda medya kuruluþlarýnýn uyarýlmasý, bu
yayýnlarýn engellenmesi amacýyla etkin mekanizmalarýn hayata geçirilmesi
kritik öneme sahiptir.

Medya izleme, kitle iletiþim araçlarýnda üretilen içeriðin belirli bir
çerçevede izlendiði, bunun neticesinde arþivler, çözümlemeler
oluþturulduðu bir araþtýrma ve bilgi derleme çalýþmasýdýr. Medya izleme
ile ilgili olarak önemli bir nokta da, bu faaliyetlerin ticari bir amacý
olmamasý, toplumsal sorunlara iliþkin olmasýdýr. Ýkinci Dünya Savaþýndan
sonra özellikle 1960’larla kadýnlarýn da önemli aktörlerinden olduðu yeni
toplumsal hareketlerin geliþmesi ile medyanýn izlenmesi daha sistematik
hale gelmeye baþlamýþtýr. Özellikle 1990’larla birlikte sivil toplumun da
güçlenmesiyle gerçekleþtirilen medya izleme çalýþmalarýnýn “izlenen
medyanýn içeriklerine müdahaleyi” de içine alacak þekilde derinleþtiði ve
zenginleþtiði görülmektedir (Dursun, 2008: 59).

Medyanýn izlenmesi ve içeriklere müdahale edilmesi fikri medya-birey,
medya-toplum, medya-kamuoyu iliþkisi arasýna yerleþtirilebilecek bir
“fren-denge” sistemi anlamý taþýmaktadýr (Köse, 2007). 

Bu alanda kamunun çalýþmalarýna bir örnek olarak ise Hindistan’da
Enformasyon ve Yayýncýlýk Bakanlýðýna baðlý olarak kurulmuþ olan
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Elektronik Medya Ýzleme Merkezi gösterilebilir. Merkez, ilgili ilke ve
kanunlar çerçevesinde medyayý sürekli izlemekte, haftalýk raporlar
yayýnlamakta, haftalýk raporlarýn dýþýnda eyleme geçilmesinin gerek olduðu
düþünülen durumlarda bilgilendirmeler yapmakta ve Bakanlýðýn talebi
doðrultusunda belirli konular için de raporlar hazýrlayabilmektedir
(www.emmc.gov.in/).

16. Medyanýn Dönüþümü Ýçin Yurttaþ Katýlýmýný Saðlayacak Medya
Ýzleme Merkezi: Medya ve kadýn konusunda yapýlan çalýþmalar, bu alandaki
en iyi uygulama örneklerinin baþýnda medyanýn izlenmesi ve ayrýmcýlýðýn
teþhir edilmesi olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu çerçevede Türkiye’de Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde kurulacak bir Medya Ýzleme
Merkezi medyayý toplumsal cinsiyet eþitliði, ailenin korunmasý ile kadýn,
çocuk ve özürlü haklarý baðlamýnda etik ilkeler çerçevesinde izleyip raporlar
hazýrlamalýdýr. Bu raporlarý da ilgili sivil toplum kuruluþlarýna gönderecek
bir að oluþturarak kamuoyuna ihlalleri duyurmalýdýr. Böylelikle gerekirse
toplum tepki gösterebilecek yani kamu doðrudan medyaya müdahale
etmeyecek ama ayný zamanda ayrýmcýlýkla mücadelede kamuoyu denetimini
kolaylaþtýracaktýr. Bu çalýþmadan örgütlü sivil toplum kuruluþlarý da
yararlanabilecek, raporlarý da kullanarak ihlallere yönelik tepkisini daha fazla
duyurabilecektir. Bu tepkiler medyanýn can damarý olan reklam verenlere
yöneltildiðinde yaptýrým gücü de artacak, reklamverenlerden medya
kuruluþlarýna doðru yönelecek, kamu otoritesinin müdahalesine gerek
duyulmaksýzýn somut kazanýmlar elde edilebilecektir. Buradaki temel
sorumluluk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’na ait olacaktýr. Ýþbirliði
kuruluþlarý ise fýrsat eþitliði alanýnda çalýþan STK’lar olacaktýr.

FARKINDALIK ARTIRMA

Medyanýn içeriðinin deðerlendirilmesi, bu içeriðin ayrýmcýlýktan uzak
bir yönde yer almasý yönünde atýlacak adýmlarýn yaný sýra “Toplumsal
Cinsiyet Eþitliði ve Medya” konusunun önemli bir ayaðýný da medyanýn
kullanýlmasý oluþturmaktadýr. Zira medya eleþtirilen birçok yönüne raðmen
eþitliðin saðlanmasý yolunda çok önemli araçlar da sunmaktadýr. Bu
araçlarýn iyi kullanýlmasý ile eþitlik talebi gündemde daha fazla yer iþgal
edecek, farkýndalýk yaratmada önemli bir katký alýnacaktýr.
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17. Ulusal Ölçekli Farkýndalýk Kampanyasý: Kadýn ve medya
konusundaki en önemli sorunlardan biri konunun gündemde yeterince yer
almamasýdýr. Gerek kadýn konusunda çalýþan STK’lar gerekse KSGM’nin
gündeminde medya en ön sýralarda yer almamaktadýr. Hedeflediðimiz
deðiþikliklerin gerçekleþmesi için konuya iliþkin farkýndalýðýn artmasýnýn
gerekliliði de açýktýr. Bunu saðlamak için geniþ kapsamlý bir “Medya ve
Kadýn Kampanyasý” gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. Bu tarz bir
kampanya tüm alanlarda kadýnlarýn konumlarýnýn iyileþmesi ile ilgili
olabilir. Ancak en acil sorun olarak kadýna yönelik þiddet olduðu ve bu
alanda yeni bir kanun çýkarýldýðý düþünülürse yapýlacak kampanyanýn da
bu alanda olmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Bu kampanyanýn bir ayaðýný
medyanýn kullanýlmasý oluþturacaktýr. Özellikle toplumda saygýnlýðý yüksek
olan kiþilerin, politik liderlerin (Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ve Sayýn
Baþbakanýmýz baþta olmak üzere) yer alacaðý spot filmler algýnýn
yönetilmesi açýsýndan çok faydalý olacaktýr. Bu tarz spot filmlerin
güncellenmesi de saðlanmalýdýr. KSGM bu tarz kamu spotlarýnýn
hazýrlanmasýnda sorumlu kurum olmalýdýr. Spot filmlerin hazýrlanarak
medyada kullanýlmasýnýn saðlanmasýnýn yaný sýra hazýrlanacak afiþ ve
broþürlerin vb. diðer materyallerin ise tüm ülkeye daðýtýlmasý
gerekmektedir. 

Bunlarýn yaný sýra birçok farklý faaliyet de bu kampanya içerisinde
gerçekleþtirilebilir. Örneðin; Türk-Telekom tarafýndan gönderilen bütün
faturalarýn üzerine kampanya kapsamýnda geliþtirilecek logonun ve ALO
183 Þiddet Hattý telefonunun numaralarýnýn basýlmasý ya da RTÜK ve
TRT’nin çýkardýðý dergilerde bir sayýnýn kadýna yönelik þiddet/toplumsal
cinsiyet eþitliði ve medya konusuna ayrýlmasý gibi çoklu ayaklarla
yürütülecek bir kampanya oluþturulmalýdýr. Kampanyanýn diðer ayaðýný ise
medya içeriðinin deðerlendirmesi oluþturacaktýr. Burada ise “Kadýn ve
Medya” konusunda bir Sempozyum önerilmektedir. Bu Sempozyum 8.
Öneride belirtilen medyadaki temsiller ile ilgili yapýlacak araþtýrmanýn
sonuçlarýnýn duyurulmasý ile baþlayacak, 20. öneride de yer alan eþitlikçi
medya içeriði üreten medya çalýþanlarýna verilecek ödül ile kapanacaktýr.
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Bu tarz bir kampanyanýn temel sorumlusu KSGM olmalýdýr; ancak bu
tarz kapsamlý bir çalýþmanýn birçok iþbirliði kuruluþu olmasý gerekmektedir.
UNFPA, UNDP gibi uluslar arasý kuruluþlar, kadýn konusunda faaliyet
gösteren STK’lar ile ilgili diðer kamu kuruluþlarý yer almalýdýr. Bu tip
kampanyalarýn periyodik olarak tekrarlanmasý da çok önemlidir.
Kampanyanýn bütçesi KSGM tarafýndan karþýlanmalýdýr. Bu nedenle bütçe
hazýrlýk çalýþmalarýnda bu husus dikkate alýnmalýdýr. 

18. Kamu Spotlarýnda Ýþbirliði: Mor Çatý Kadýn Sýðýnaðý Vakfý,
kadýna yönelik þiddetle ilgili hazýrlamýþ olduðu spot filmlerin kamu spotu
olmasý talebiyle 25.11.2011 tarihinde RTÜK’e bir baþvuru yapmýþ, RTÜK
ise 01.12.2011 tarihinde bu baþvuruyu toplumsal cinsiyete aykýrý
genellemeler içerdiði gerekçesiyle reddetmiþtir. Ýlgili STK’lar, RTÜK ve
KSGM arasýnda üçlü bir görüþ alýþveriþi olsa idi bu süreç farklý iþleyebilir,
kadýna yönelik þiddetle ilgili kamu spotlarýný televizyonda yayýnlanma
imkâný olabilirdi. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet eþitliði ve kadýna yönelik
þiddet konularýnda kamu spotu hazýrlamak isteyen STK’larla ve bu talepleri
deðerlendiren RTÜK ile KSGM arasýnda iþbirliði tesis edilmelidir.

19. Büyük Bir Güç Olan Yerli Dizilerin Kullanýlmasý: Komisyon
çalýþmalarý sýrasýnda Komisyona gelen öneriler arasýnda televizyonlardaki
iyi örneklerin desteklenmesi hususu da vardýr. Bu çerçevede televizyon
dizileri ile ilgili iki ayrý süreç yürütülebilir. Birincisi kadýn konusuna
duyarlý; toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamaya katký saðlamasý öngörülen
dizilerin Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan desteklenmesidir. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý arasýnda bu
çerçevede bir protokol imzalanarak, destek talep eden dizinin gerçekten
eþitlik algýsýnýn güçlenmesine katký saðlayýp saðlamayacaðý hususu
Bakanlýk tarafýndan oluþturulacak bir bilimsel kurul tarafýndan karara
baðlanmalýdýr. 

Diðer taraftan halen Aile Mahkemelerinde birçok erkeðin eþine þiddet
uyguladýðý gerekçesiyle yargýlandýðý, çeþitli yaptýrýmlara maruz kaldýðý,
örneðin Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Aile Ýçi Þiddet Bürosu’nun
açýkladýðý rakamlara göre sadece Ankara Adliyesi’ndeki Aile
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Mahkemelerinin, 2011 yýlýnda “aile içi þiddet’’ nedeniyle 16 bin 900 erkek
hakkýnda tedbir kararý verdiði (Zaman Gazetesi, 13 Ocak 2012) halde
haberlerde/dizilerde bu tür örneklere neredeyse eser miktarda
rastlanmaktadýr. Medya içeriðinde “çaresiz kadýn” imajýný yeniden üretecek
haberler ve kurgusal içerik hayli yaygýndýr. Bunlarýn önüne geçecek, yasal
geliþmelerin, haklarýn kurgusal yapý içerisinde anlatýldýðý, toplumun
bilinçlenmesini saðlayacak öðelerin bu yapýlara derc edilebilmesi için dizi
yapýmcýlarý ile KSGM uzmanlarýnýn iþbirliði saðlanmalýdýr. Bunu saðlamak
için KSGM, dizi yapýmcýlarýna yönelik periyodik toplantýlar düzenleyerek
toplumsal cinsiyet eþitliðini geliþtirmek adýna yürütülen kampanyalar, yasal
düzenlemeler hakkýnda bilgi servis ederek, kurgusal içeriðe ülkede yaþanan
geliþmelerin de aksetmesini tetikleyebilir. Komisyon toplantýlarýnda gerek
televizyon þirketlerinin yöneticileri, gerekse de yapýmcýlar böyle bir
bilgilenmenin yararlý olacaðýný belirtmiþlerdir.

20. Eþitliði Ödüllendirmek: Medyada toplumsal cinsiyet eþitliðini
saðlamaya yönelik en iyi yöntemlerden biri de iyi örneklere ödüller
verilmesidir. Ödüller haber, reklam, dizi ve film kategorilerinde
verilmelidir. Ödül alacak iyi örnekleri belirlemek için KSGM’nin
sekretaryasýný yürüteceði bir seçici kurul oluþturulmalýdýr. Bu kurul kamu,
akademi, sivil toplum ve sektörden gelecek temsilcilerle dengeli bir
biçimde oluþturulmalýdýr. Televizyon ile ilgili ödüllerde RTÜK iþbirliði
kuruluþu olmalýdýr.

21. Faaliyetleri Daha Etkin Kýlma Adýna KSGM’nin Uzman
Personel Sayýsýnýn Artýrýlmasý: Farkýndalýk artýrýcý stratejiler baþta olmak
üzere önerilerden birçoðunda sorumluluk verilen KSGM’nin 2004 yýlýnda
çýkarýlan teþkilat yasasýný takiben 2007, 2011 yýllarýnda uzman yardýmcýsý
alýmý yapýlmýþ olup, halen 18 uzman, 8 uzman yardýmcýsý ile kadýn erkek
fýrsat eþitliði konularýna katký saðlanmaktadýr. Ancak bu raporda sunulan
önerilerin hayata geçirilmesi ve baþkaca eþitlik konularýnda da kurumun
daha etkin performans gösterebilmesi için KSGM’ye sýnav yoluyla uzman
yardýmcýlarý alýnarak personel kapasitesinin geliþtirilmesi önerilmektedir.



                          
7 Ýncelenen dizilerin isimleri: Sakarya Fýrat, Leyla ile Mecnun, Bir Zamanlar Osmanlý,
Seksenler, Elde Var Hayat, Kurt Kanunu, Yerden Yüksek, Mor Menekþeler ve Avrupa
Avrupa.
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KAMU YAYINCILIÐININ TOPLUMSAL CİNSİYET
EÞİTLİÐİNE DUYARLI HALE GETİRİLMESİ
TRT, özerkliði ve tarafsýzlýðý Anayasada hükme baðlanan,  radyo ve

televizyon ile tüm medya araçlarýndan yayýn yapan kamu hizmeti yayýncýsý
olarak hizmet vermektedir. TRT’nin 14 televizyon kanalý; 7 ulusal, 6
bölgesel, 2 uluslararasý radyo kanalý bulunmaktadýr. Türkiye’de kamu
yayýncýlýðýnýn temsilcisi olarak TRT’nin medyada toplumsal cinsiyet
eþitliðinin saðlanmasýnda büyük bir potansiyel taþýdýðý görülmektedir. 

TRT yayýnlarýnýn içeriðine bakýldýðýnda dizilerin7 salt tanýtým
fotoðraflarý üzerinden yapýlmýþ içerik analizine göre dahi, bu dizilerdeki
erkek ve kadýn karakter dengesi yoktur; 39 erkek karaktere karþýlýk sadece
24 kadýn karakter mevcuttur. Bütün dizi tanýtým fotoðraflarýnın merkezinde
de erkekler yer almaktadýr. Yani merkez karakter, gözün ilk algýladýðý,
toplumun kolektif bilinçaltýna gönderilen asli unsur bir erkek figürü olup,
yanýnda yan karakterler olarak kadýnlarýn sýralandýðý fotoðraflarla diziler
topluma tanýtýlmaktadýr. 

Bir RTÜK uzmanlýk tez çalýþmasýnda (Günaydýn, 2011) yapýlan nitel
inceleme sonucunda, çocuk programlarýnda toplumda yerleþik toplumsal
cinsiyet kalýp yargýlarýna ve cinsiyete baðlý ön kabullere fazlasýyla yer
verildiði görülmüþtür. Niceliksel incelemede ise TRT Çocuk kanalýnda
erkek temsilinin kadýn temsilinin neredeyse iki katý olduðu sonucu ortaya
çýkmýþtýr.

Bunlarýn doðal sonucu olarak görülebilecek bir durum ise TRT’nin
izleyici tarafýndan erkeksi bir kanal olarak algýlanmasýdýr. Dora Research
tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olan 12 ilden 1.044 kiþinin katýldýðý “Marka
Cinsiyeti Raporu” (2012) isimli araþtýrmada çeþitli alanlardan onlarca
marka ankette yer almýþ olup markalar aldýklarý puanlar doðrultusunda
feminen, unisex ve maskülen olarak üç gruba ayrýlmýþtýr. Bu çalýþmaya göre
izleyici tarafýndan TRT’nin en maskülen televizyon kanalý olduðu
görülmektedir.

Bu çerçevede TRT’nin toplumsal cinsiyet eþitliðine katký saðlamasý,
kamuoyu önündeki algýsýnýn deðiþmesi ve yasalarla güven altýna alýnmýþ



                          
8 Öneri 3’te medya konusunda faaliyet gösteren kamu kuruluþlarýna yönelik toplumsal
cinsiyet eþitliði eðitimleri yer aldýðý için bu baþlýkta tekrar olmamasý amacýyla eðitimlere
yer verilmeyecektir.
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eþitliðin yaþama geçirilmesindeki sorumluluklarýný daha etkin hale
getirebilmesi için aþaðýda yer alan öneri ortaya konmuþtur.8

22. TRT Fýrsat Eþitliði Konseyi: TRT Genel Yayýn Planý’nda (2012)
“Toplumsal cinsiyet eþitliðine ters düþen, kadýnlara yönelik baskýlarý teþvik
eden ve kadýný istismar eden programlar içeremez.” ilkesine yer vermiþtir.
Ancak hem yapýlan çalýþmalar dikkate alýndýðýnda, hem de izleyici algýsýna
bakýldýðýnda algýnýn bu yönde olmadýðý görülmektedir. Bu nedenle TRT
bünyesinde eþitliði saðlamaya yönelik bir özdenetim mekanizmasý
kurulmalýdýr. Fýrsat Eþitliði Konseyi adýný taþýyacak bir özdenetim yapýsý
TRT’nin programlarýný takip edecektir. TRT gibi çok sayýda çalýþaný olan
ve büyük bir bütçeye sahip kurum için bu tarz bir konsey kolaylýkla
yürütülebilecektir. Konseyin kuruluþu sýrasýnda “toplumsal cinsiyet ve
medya” konusunda uzmanlaþan akademisyenlerden ve üniversitelerin kadýn
çalýþmalarý araþtýrma/uygulama merkezlerinden destek alýnmalýdýr.

YENÝ HUKUKÝ DÜZENLEME VE DEÐÝÞÝKLÝKLER

23. Basýnda Ayrýmcýlýkla Mücadele: 5187 sayýlý Basýn Kanunun 20.
maddesi “Cinsel saldýrý, cinayet ve intihara özendirme” baþlýðý taþýmakta
olup “Cinsel saldýrý, cinayet ve intihar olaylarý hakkýnda, haber vermenin
sýnýrlarýný aþan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan
yazý ve resim yayýmlayanlar birmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar aðýr
para cezasýyla cezalandýrýlýr. Bu ceza bölgesel süreli yayýnlarda ikimilyar
liradan, yaygýn süreli yayýnlarda onmilyar liradan az olamaz.” þeklinde
düzenlenmiþtir. Madde baþlýðý “Cinsel saldýrý, cinayet ve intihara
özendirme, ayrýmcýlýk”; madde de “Cinsel saldýrý, cinayet ve intihar olaylarý
hakkýnda, haber vermenin sýnýrlarýný aþan ve okuyucuyu bu tür fiillere
özendirebilecek nitelikte olan yazý ve resim yayýmlayanlar;  sosyal sýnýf,
ýrk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklýlýðýna dayalý ayrýmcýlýk yapanlar
bin liradan yirmi bin liraya kadar aðýr para cezasýyla cezalandýrýlýr. Bu ceza
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bölgesel süreli yayýnlarda iki bin liradan, yaygýn süreli yayýnlarda on bin
liradan az olamaz” þeklinde yeniden düzenlenmelidir.

24. Ýnternette Ayrýmcýlýkla Mücadele: 5651 sayýlý “Ýnternet
Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla
Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun”un “Eriþimin
Engellenmesi Kararý ve Yerine Getirilmesi” baþlýklý 8. Maddesinin, 7 alt
bentten oluþan (a) bendine 8. alt bent olarak Türk Ceza Kanunu 216.
maddeye atýfta bulunarak “halkýn bir kesimini, sosyal sýnýf, ýrk, din,
mezhep, cinsiyet veya bölge farklýlýðýna dayanarak alenen aþaðýlama”
eklenmelidir.

ÖNERİLER
SORUMLU

KURUM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK

KURUM/
KURULUŞ

Eğitim Çalışmalar

1. Tüm kademelerdeki medya
profesyonellerine yönelik etik
eðitimler gerçekleþtirilmelidir.

RTÜK Medya
Kuruluþlarý
BYEGM
KSGM
Üniversiteler

2. Yerel medya çalýþanlarýna yö-
nelik olarak toplumsal cinsiyet
eþitliði ve kadýna yönelik þid-
det konularýnda farkýndalýk ka-
zandýrmayý amaçlayan eðitim
çalýþmalarýnýn sayýsý artmalý
ve ülke geneline yaygýn-
laþtýrýlmalýdýr.

KGSM Medya
Kuruluþlarý
Üniversiteler

3. Medya ile ilgili tüm kamu ku-
ruluþlarýna yönelik olarak top-
lumsal cinsiyet eþitliði, kadýna
yönelik þiddet ve medya konu-
sunda eðitimler gerçekleþtiril-
melidir.

RTÜK
TRT
BYEGM
BTK
Anadolu Ajansı

KGM
Üniversiteler
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ÖNERİLER
SORUMLU

KURUM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK

KURUM/
KURULUŞ

Eğitim Çalışmalar

4. Ýletiþim fakültelerinde “toplumsal
cinsiyet eþitliði” vb. dersler
zorunlu olmalýdýr.

YÖK
Üniversitelerin
İletişim Fakülteleri

5. Ýletiþim fakültelerinde eðitim
gören öðrencilere yönelik Top-
lumsal Cinsiyet ve Medya Atöl-
yelerinin sayýsý ve yaygýnlýðý
arttýrýlmalýdýr.

KGSM Üniversitelerin
İletişim
Fakülteleri

Medya Okuryazarlığı

6. Yetiþkin kadýn ve kýz çocuklarý
için internet ve bilgisayar okur-
yazarlýðýný geliþtirmek üzere bu
alandaki eþitsizliði giderecek
kullaným pratiklerini destekle-
yecek dijital okuryazarlýk; tüm
vatandaþlar içinse toplumsal
cinsiyet eþitliðini geliþtirecek
medya okuryazarlýðý kurslarý
verilmelidir.

MEB Yerel
Yönetimler

7. Medya okuryazarlýðý dersinin
bütün içeriði toplumsal cinsiyet
eþitliðine duyarlý hale getiril-
melidir. Dersin formasyon
almýþ iletiþim fakültesi mezun-
larý tarafýndan verilmesi saðlan-
malý dersi veren öðretmenlere
yönelik toplumsal cinsiyet ko-
nusunda atölye çalýþmalarý ger-
çekleþtirilmelidir. Ders kap-
samýna RTÜK’e þikayet meka-
nizmasýnýn kullanýmý eklen-
meli; özdenetim mekanizma-
larý daha detaylý anlatýlmalýdýr.

MEB
RTÜK

Üniversitelerin
Ýletiþim ve
Eðitim
Fakülteleri ile
Kadýn
Çalýþmalarý Ana
Bilim Dallarý
KSGM
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ÖNERİLER
SORUMLU

KURUM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK

KURUM/
KURULUŞ

Araştırmalar

8. Özellikle gazete ve televiz-
yonlar için hem medya
içeriðine hem de medyada
çalýþan kadýn profesyonellere
yönelik nicel/nitel araþtýr-
malarýn yapýlmasý ve bu
çalýþmalarýn rutin bir biçimde
yapýlmasýnýn programlanmasý
gerekmektedir.

KSGM
TÜİK

RTÜK
BYEGM
Medya
Kuruluþlarý

9. Bilgilendirme faaliyetleri ile
hem akademisyenler ve araþtýr-
macýlarýn yapacaklarý çalýþma-
larda hem de öðrencilerin yük-
sek lisans ve doktora tezlerinde
izler kitleye yönelik çalýþmala-
ra yönelim saðlanmalý ve izler
kitleye yönelik çalýþmalara
destek verilmelidir.

KEFEK
YÖK
TÜBİTAK

10. Türkiye’de kadýn ve medya
baþta olmak üzere kadýna yö-
nelik çalýþmalarýn birbirinden
kopuk ilerlemesi ve çalýþma-
lardan haberdar olunamamasý
sorununu çözmek amacýyla
bir online bibliyografya proje-
si gerçekleþtirilmelidir.

KSGM
TÜBİTAK

Kalkınma
Bakanlığı
YÖK
Kamu Kurum/
Kuruluşları
STK’lar

Özdenetim

11. Mevcut basýn konseyi yeniden
yapýlandýrýlmalý ya da her ga-
zeteye özdenetim yapan bir
medya derneðine/konseyine
üye olma zorunluluðu getiril-
melidir.

BYEGM
Basın 
Örgütleri

Basın
Kuruluşları



102

ÖNERİLER SORUMLU
KURUM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK

KURUM/
KURULUŞ

12. Özdenetim mekanizmalarının
toplumsal cinsiyet bağlamında
denetim yapabilmesi bu özde-
netim kanallarının topluma an-
latılacağı

RTÜK Medya
Kuruluþlarý
Özdenetim
Mekanizmaları

İçerik Sınıflandırma

13. Akýllý Ýþaretler uygulamasýnda
ayrýmcýlýk ya da eþitsizlik iþa-
reti yer almalýdýr.

RTÜK

14. Türkiye Avrupa Birliði ülkele-
rinin desteklediði PEGI siste-
mini yasal ya da resmi olarak
desteklemelidir.

Kültür ve Turizm
Bakanlığı

15. Sivil toplum kuruluþlarý
aracýlýðýyla aileler için televiz-
yon rehberleri ve toplumsal
farkýndalýk arttýrma çalýþma-
larý yapýlmalýdýr.

STK’lar

Medya İzleme

16. Türkiye’de Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlýðý bünyesinde
kurulacak bir Medya Ýzleme
Merkezi ilgili düzenlemeler
çerçevesinde medyayý top-
lumsal cinsiyet eþitliði, ailenin
korunmasý ile kadýn, çocuk ve
özürlü haklarý baðlamýnda etik
ilkeler çerçevesinde izlemeli,
raporlar hazýrlamalýdýr. Bu ra-
porlarý da ilgili sivil toplum
kuruluþlarýna gönderecek bir
að oluþturarak kamuoyuna
cinsiyetçi hak ihlalleri duyu-
rulmalýdýr.

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

STK’lar



103

ÖNERİLER SORUMLU
KURUM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK

KURUM/
KURULUŞ

Farkındalık Artırma

17. Kadýn ve medya konusundaki
farkýndalýðýn artýrýlmasý
amacýyla geniþ kapsamlý bir
“Medya ve Kadýn Kampan-
yasý” gerçekleþtirilmelidir.

KSGM
RTÜK
BYEGM

Medya
Kuruluþlarý
STL’lar
Uluslar Arası
Kuruluşlar
(UNDP,
UNFPA)
TRT

18. Toplumsal cinsiyet eþitliði ve
kadýna yönelik þiddet konu-
larýnda kamu spotu hazýrla-
mak isteyen STK’larla ve bu
talepleri deðerlendiren RTÜK
ile KSGM arasýnda bir iþbir-
liði kurulmalýdýr.

STK’lar RTÜK
KSGM

19.Televizyon dizileri için senar-
yo aþamasýndan baþlayarak
belli temalarýn öne çýkarýlmasý
için bir çalýþma gerçekleþtiril-
meli; toplumsal cinsiyet eþit-
liðini saðlamaya katký saðla-
masý öngörülen diziler destek-
lenmelidir.

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlýðý
Kültür ve Turizm
Bakanlýðý

Televizyon
Þirketleri

20. Medyada toplumsal cinsiyet
eþitliðini saðlamaya yönelik
katký saðlayacaðý düþünülen
haber, reklam, dizi ve film ‘iyi
örnekler’ ödüllendirilmelidir.

KSGM RTÜK
BYEGM
YÖK
Medya
Kuruluşları
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ÖNERİLER
SORUMLU

KURUM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK

KURUM/
KURULUŞ

21. Önerilerden birçoðunda sorum-
luluk verilen KSGM’nin uzman
personel sayýsý artýrýlmalýdýr.

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlýðý

Kamu Yayıncılığı

22. TRT bünyesinde eþitliði sa-
ðlamaya yönelik bir özdene-
tim mekanizmasý kurul-
malýdýr. Eþitlik Konseyi gibi
bir özdenetim yapýsý TRT’nin
programlarýný takip edecektir.

TRT Üniversiteler

Diğer

23. 5187 sayýlý Basýn Kanununun
20. Maddesine ayrýmcýlýk
baþlýðý da eklenmeli ve madde
yeniden düzenlenmelidir.

TBMM

24. 5651 sayýlý “Ýnternet Ortamýn-
da Yapýlan Yayýnlarýn Düzen-
lenmesi Ve Bu Yayýnlar Yo-
luyla Ýþlenen Suçlarla Müca-
dele Edilmesi Hakkýnda Ka-
nun”un 8. Maddesinin a ben-
dine Türk Ceza Kanunu 216.
Maddeye atýfta bulunarak
“halkýn bir kesimini, sosyal
sýnýf, ýrk, din, mezhep, cinsi-
yet veya bölge farklýlýðýna da-
yanarak alenen aþaðýlama” ek-
lenmelidir.

TBMM
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EK - 1  MEDYADA KADINLARA YÖNELÝK AYRIMCILIKLA
MÜCADELE: MEVZUAT VE DÝÐER DÜZENLEMELER

Toplumsal cinsiyet eþitliði ve medya ile ilgili olarak hem ulusal hem de
uluslararasý alanda birçok düzenleme yapýlmýþtýr. Bu düzenlemeler arasýnda
hem mevzuat ile ilgili hem de sivil organizasyonlarýn özdenetimini saðlamaya
dönük düzenlemeler bulunmaktadýr.

ULUSAL DÜZENLEMELER
2006/17 Sayýlý Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle

Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler
konulu Baþbakanlýk Genelgesi

TBMM Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve
Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Araþtýrma
Komisyonu Raporu’nu takiben çýkarýlan Genelge’de medya konusunda
önemli sorumluluklar belirlenmiþtir. Genelge’nin (D) bölümünde; 

RTÜK, Yazýlý ve Görsel-iþitsel Medya Kuruluþlarý, (Kamu-Özel Ulusal
Bölgesel ve Yerel), Bilgi Hizmetleri ve Haber Ajanslarý Ýlgili Kamu
Kurum ve Kuruluþlarý Sivil Toplum Örgütleri’ne “izleyiciye medya
karþýsýnda ‘farkýndalýk’ kazandýrýlmasý ve bilinçli izleyiciler (öncelikle
ebeveynler) oluþturulmasý konusunda çalýþmalar yapýlmasý ve izleyiciye
medya okuryazarlýðýnýn kazandýrýlmasý için eðitim programlarýnýn
düzenlenmesi”,

RTÜK, Görsel-iþitsel Medya Kuruluþlarý, (Kamu ve Özel Ulusal,
Bölgesel, Yerel Yayýn Kuruluþlarý) Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluþlarý,
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel
Müdürlüðü, TÜÝK ve TRT’ye “Medyanýn kadýn ve çocuða yönelik
‘þiddetin’ pekiþtirilmesi ve ortadan kaldýrýlmasýna iliþkin etkisini araþtýran
ve günümüzde büyük eksiklik olan araþtýrmalarýn yapýlmasý”,

Medya kuruluþlarýna, “Yayýn planlamasýnda, yayýn genel akýþý içinde,
yayýn içeriðinde, çocuk istismarý ile cinsiyet ayýrýmý, þiddet, pornografi,
kadýný küçültücü, incitici ve önyargýlý yayýnlarýn yapýlmamasý için yayýn
kanallarýnýn kendi ‘etik’ deðerlerini yerleþtirmeleri ve yayýn kimliðini öne
çýkarmalarýnýn saðlanmasý”,
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Basýn Meslek örgütleri, Sivil Toplum örgütlerine “Sivil Toplum
Kuruluþlarýnýn ‘Medya Ýzleme Gruplarý’ oluþturmasý ve medyanýn günü
gününe izlenmesi oto kontrolün saðlanmasý”, 

Yazýlý ve görsel-iþitsel medya kuruluþlarýna “kendi öz-denetim
birimlerini kurarak bir an önce kamusal yayýncýlýðýn gereði kendi sorumlu
yayýncýlýk ilkelerini yerleþtirmeleri”,

Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, yazýlý ve görsel medya kuruluþlarýna
“Baþta program yapým ve yöneticileri olmak üzere televizyon
programlarýnýn üretiminin her aþamasýnda yer alan medya çalýþanlarýnýn
‘þiddete’ iliþkin duyarlýlýklarýný arttýrýcý ‘Toplumsal Cinsiyet Eþitliði’
eðitimi almalarýnýn saðlanmasý”, 

sorumluluklarý verilmiþtir.

6112 Sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri
Hakkýnda Kanun

Yayýn Hizmeti Ýlkeleri’nin sayýldýðý 8. madde’ye göre,
(1) Medya hizmet saðlayýcýlar, yayýn hizmetlerini kamusal sorumluluk

anlayýþýyla bu fýkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayýn
hizmetleri;

b) Irk, dil, din, cinsiyet, sýnýf, bölge ve mezhep farký
gözeterek toplumu kin ve düþmanlýða tahrik edemez veya
toplumda nefret duygularý oluþturamaz.

e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasî ve
felsefî düþünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrýmcýlýk
yapan ve bireyleri aþaðýlayan yayýnlarý içeremez ve teþvik
edemez.

n) Müstehcen olamaz.
s) Toplumsal cinsiyet eþitliðine ters düþen, kadýnlara yönelik

baskýlarý teþvik eden ve kadýný istismar eden programlar
içeremez.

þ) Þiddeti özendirici veya kanýksatýcý olamaz.
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Yayýn Hizmetlerinde Ticarî Ýletiþim Genel Esaslar’ýn sayýldýðý 9.
madde’ye göre

(6) Ticarî iletiþim, 8 inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklý
kalmak kaydýyla;

b) Cinsiyet, ýrk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî
inanç veya siyasî düþünce, özürlülük, yaþ ve herhangi bir
ayrýmcýlýðý içermemek veya teþvik etmemek,

d) Kadýnlarýn istismarýna yönelik olmamak,
zorundadýr.

Yayýn Hizmeti Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik

Yayýn Hizmeti Ýlkeleri’nin sayýldýðý 8. madde’ye göre
(1) Medya hizmet saðlayýcýlar, yayýn hizmetlerini kamusal sorumluluk

anlayýþýyla bu fýkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayýn
hizmetleri;

b) Irk, dil, din, cinsiyet, sýnýf, bölge ve mezhep farký
gözeterek toplumu kin ve düþmanlýða tahrik edemez veya
toplumda nefret duygularý oluþturamaz.

e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasî ve
felsefî düþünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrýmcýlýk
yapan ve bireyleri aþaðýlayan yayýnlarý içeremez ve teþvik
edemez.

n) Müstehcen olamaz. Cinsel duygularý sömürmeye yönelik,
bireyleri cinsel meta olarak gösteren, insan bedenini cinsel
tahrik unsuruna indirgeyen, toplumsal yaþam alaný içinde
sergilenemeyecek mahrem söz ve davranýþlar içeren,
toplumda yaþayan bireylerin ar ve utanma duygularýný
örseleyen ve cinsel isteklerini tahrik ve istismar eder
nitelikte olamaz.

s) Toplumsal cinsiyet eþitliðine ters düþen, kadýnlara yönelik
baskýlarý teþvik eden, kanýksatan ve kadýný istismar eden
programlar içeremez. Törenin toplumda kadýna karþý bir
baský aracý gibi kullanýlmasýný teþvik edemez.
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þ) Þiddeti özendirici veya kanýksatýcý olamaz. Saldýrgan
davranýþ ve tutumlarýn öðrenilmesine, þiddete karþý
duyarsýzlaþmaya ve þiddeti normalleþtirmeye neden
olamaz. Haber bültenlerinde veya haber programlarýnda
þiddet unsuru taþýyan ses ve görüntüler süresi gereðinden
uzun tutularak, tekrara baþvurularak ya da gerçekliðiyle
oynanarak haber niteliði dýþýnda yayýnlanamaz. Þiddeti
olumlayan yorum ve ifadelere yer verilemez.

Yayýn Hizmetlerinde Ticarî Ýletiþim Genel Esaslar’ýn sayýldýðý 9.
madde’ye göre

(6) Ticarî iletiþim, 8 inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklý
kalmak kaydýyla;

b) Cinsiyet, ýrk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî
inanç veya siyasî düþünce, özürlülük, yaþ ve herhangi bir
ayrýmcýlýðý içermemek veya teþvik etmemelidir.

d) Kadýnlarýn istismarýna yönelik olmamalýdýr. Tanýtýmý
yapýlan ürün, hizmet veya imajda, kadýn bedeni cinsel bir
meta olarak kullanýlmamalýdýr.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Kadýnýn Statüsü Genel
Müdürlüðü Teþkilat ve Görevlerine Ýliþkin Yönerge

Yönergenin 26. maddesi e bendinde Genel Müdürlüðe “Kadýn ve medya
konusunda çalýþmalar yapmak” görevi verilmiþtir.

5187 Sayýlý Basýn Kanunu

Kanun’un 20. maddesine göre cinsel saldýrý, cinayet ve intihar olaylarý
hakkýnda, haber vermenin sýnýrlarýný aþan ve okuyucuyu bu tür fiillere
özendirebilecek nitelikte olan yazý ve resim yayýmlayanlar bir milyar
liradan yirmi milyar liraya kadar aðýr para cezasýyla cezalandýrýlýr. Bu ceza
bölgesel süreli yayýnlarda iki milyar liradan, yaygýn süreli yayýnlarda on
milyar liradan az olamaz.
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5651 Sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi
ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda
Kanun

Kanunun 8. maddesine göre internet ortamýnda yapýlan ve içeriði
aþaðýdaki suçlarý oluþturduðu hususunda yeterli þüphe sebebi bulunan
yayýnlarla ilgili olarak eriþimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununda yer alan;
5) Müstehcenlik (madde 226),

5237 Sayýlý Türk Ceza Kanunu

Kanunun 216. maddesi 2. paragrafýnda göre halkýn bir kesimini, sosyal
sýnýf, ýrk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklýlýðýna dayanarak alenen
aþaðýlayan kiþi, altý aydan bir yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

Ticari Reklam ve Ýlânlara Ýliþkin Ýlkeler ve Uygulama Esaslarýna
Dair Yönetmelik

Reklam veren, reklam ajanslarý, mecra kuruluþlarý ve reklamcýlýk ile ilgili
tüm kiþi, kurum ve kuruluþlarýn uymasý gereken ilkeler ile bu ilkeler
çerçevesinde yapýlacak inceleme esaslarýný belirleme amacýný taþýyan
Yönetmeliðe göre ticari reklamlar “insan onurunu zedeleyici biçimde
yapýlmamalýdýr”; “kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; þiddet hareketlerine
yol açýcý, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez”; “dil,
din, ýrk, mezhep, felsefi düþünce ve cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk üzerine
kurulamaz, ayrýmcýlýðý destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.”

Yayýncýlýk Etik Ýlkeleri Sözleþmesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Televizyon Yayýncýlarý Derneði
arasýnda 3 Temmuz 2007 tarihinde imzalanan Sözleþmede yer alan ilkeler
arasýnda;

- Þiddeti teþvik etmemeye ve meþrulaþtýrmamaya özen göstermek, 
- Kadýnlarýn sorunlarýna duyarlý olmak ve kadýnlarý nesneleþtirmekten

kaçýnmak, 
-Yayýnlarda ýrk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrýmcýlýðýna, aþaðýlama ve

önyargýlara yer vermemek,
bulunmaktadýr. 
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Basýn Konseyi Basýn Meslek Ýlkeleri

Medya için ilk özdenetim kuruluþu olan Basýn Konseyi tarafýndan
hazýrlanan meslek ilkelerine göre; “Yayýnlarda hiç kimse; ýrký, cinsiyeti,
yaþý, saðlýðý, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançlarý nedeniyle
kýnanamaz, aþaðýlanamaz”; “Þiddet ve zorbalýðý özendirici, insani deðerleri
incitici yayýn yapmaktan kaçýnýlýr.”

Medya Derneði Türkiyeli Gazeteciler Ýçin Etik Ýlkeler

Medya Derneðinin hazýrladýðý etik ilkelere göre “Çocuklarýn, cinsel
taciz ve suç kurbanlarýnýn, travmatik olay kurbanlarýnýn fotoðraflarýnýn veya
görüntülerinin alýnmasý ve kullanýlmasý konusunda daha fazla hassasiyet
gösterilmelidir.”; “Cinsel suç maðdurlarý ve çocuk zanlýlarýn kimliklerinin
açýklanmasý konusunda büyük dikkat gösterilmelidir.” ve “Haberler hiçbir
þekilde kýþkýrtýcý veya ayrýmcý bir dil kullanmamalýdýr. Doðrudan haberle
ilgili olmadýkça gazeteciler bir kiþiyi veya bir grubu dili, inancý, ýrký,
toplumsal cinsiyeti, cinsel kimliði veya toplumsal sýnýfý ile
tanýmlamamalýdýr.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve
Sorumluluk Bildirgesi - Gazetecinin Doðru Davranýþ Kurallarý

Bildirgede gazetecinin milliyet, ýrk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sýnýf ve
felsefi inanç ayrýmcýlýðý yapmamasý gerektiði; gazetecinin her türden þiddeti
haklý gösterici, özendirici ve kýþkýrtan yayýn yapamayacaðý belirtilmiþtir.

Yine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan hazýrlanan “Gazetecinin
Doðru Davranýþ Kurallarý”na göre çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel
saldýrýlarda sanýk, tanýk ya da maðdur (maktul) olsun, 18 yaþýndan
küçüklerin açýk isimleri ve fotoðraflarý yayýnlanmamalýdýr. Cinsel saldýrý
maðdurlarýnýn fotoðraflarý, görüntüleri veya kimlikleri, açýk kamu yararý
olmadýkça yayýnlanmamalýdýr. Açýk kamu yararý olmadýkça ve olayla
doðrudan ilgisi, baðlantýsý bulunmadýkça, bir insanýn davranýþý veya iþlediði
suç, onun ýrkýna, milliyetine, dinine, cinsiyetine, cinsel eðilimine, hastalýðýna
veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasýna dayandýrýlmamalýdýr. Kiþinin
bu özel durumu, alay, hakaret, önyargý konusu yapýlmamalýdýr.



                          
9 Türkiye, Birleþmiþ Milletler Kadýna Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Sözleþmesi’ni (CEDAW) 1985 yýlýnda imzalamýþ ve Sözleþme 1986 yýlýnda yürürlüðe
girmiþtir.
10 Dördüncü Kadýnlar Konferansýnda kabul edilen “Pekin Deklarasyonu ve Eylem
Platformu”nu Türkiye çekincesiz olarak kabul etmiþtir.
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ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

Birleþmiþ Milletler Kadýna Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn
Önlenmesi Sözleþmesi9

CEDAW’ýn 5. Maddesi (a) bendine göre “Taraf devletler aþaðýdaki
bütün uygun önlemleri alacaklardýr: Her iki cinsten birinin aþaðýlýðý veya
üstünlüðü fikrine veya kadýn ile erkeðin kalýplaþmýþ rollerine dayalý
önyargýlarýn, geleneksel ve diðer bütün uygulamalarýn ortadan
kaldýrýlmasýný saðlamak amacýyla kadýn ve erkeklerin sosyal ve kültürel
davranýþ kalýplarýný deðiþtirmek” 

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu10

1995 yýlýnda Pekin’de yapýlan Dördüncü Dünya Kadýn Konferansýnda
kadýnlarla ilgili belirlenen 12 kritik alandan biri medyadýr. Konferans
sonunda kabul edilen Eylem Platformunda “Medya ve yeni iletiþim
teknolojileri içinde kadýnlarýn karar alma ve kendilerini ifade etme
konumlarýna katýlýmýný ve ulaþabilirliðini artýrmak”; “Medyada kadýnlarýn
dengeli ve kliþeleþmiþ olmayan görüntülerini yaygýnlaþtýrmak” stratejik
hedefleri belirlenmiþtir. Bu hedefler çerçevesinde hükümetlere ve kadýnýn
ilerlemesine yönelik ulusal mekanizmalara;

• “Medyanýn bütün alanlarýna ve düzeylerine eþit
ulaþabilirliklerini saðlamak ve yaygýnlaþtýrmak için
kadýnlarýn eðitimini, öðrenimini ve istihdamýný
desteklemek” 

• “Kadýn ve erkeklerin, özel, Devlet veya kamusal
medyayla baðlantýlý olanlar dahil, bütün danýþma, idare,
düzenleme ve izleme organlarýna atanmasýnda, cinsiyetler
arasý denge oluþturmayý hedeflemek” 

• “Ýfade özgürlüðünün izin verdiði ölçüde, kadýnýn ihtiyaç
ve düþüncelerinin gerektiði gibi ele alýnmasýný saðlamak
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amacýyla, bu organlarý, kadýnlar için ve kadýnlar
tarafýndan hazýrlanan programlarýn sayýsýný artýrmaya
teþvik etmek”

• “Medyada kadýn ve çocuklara yönelik þiddetin
yansýtýlmasýný ve pornografiyi önlemek için uygun yasalar
çýkarmak dahil, etkili önlemler almak veya bu tür
önlemler oluþturmak” 

• “Kadýn medya uzmanlarýnýn yer aldýðý bir rehberin
hazýrlanmasýný kolaylaþtýrmak”;

• “Medyanýn, kadýnýn dengeli ve kliþeleþmiþ olmayan
imajlarýna yer vermesini saðlamak amacýyla, kadýnlarýn
mesleki standartlar ve idari kurallarýn veya diðer iç
iþleyiþine iliþkin mekanizmalarýn geliþtirilmesine
katýlmalarýný teþvik etmek”;

• “Medyada kadýnlarýn kliþeleþmiþ olmayan, dengeli ve
farklý görüntülerinin yaratýlmasýný ve kullanýlmasýný teþvik
etmek için, medya þirketleri sahipleri ve yöneticileri dahil,
medyaya iliþkin mesleklerden olanlara, cinsiyete
duyarlýlýk kazandýracak eðitim verilmesini teþvik etmek”; 

• “Kadýnlarýn ve kýz çocuklarýnýn ve onlarýn farklý
rollerinin, dengeli bir biçimde yansýtýlmasýný
yaygýnlaþtýrmayý hedef alan bir bilgilendirme, eðitim ve
iletiþim stratejisinin araþtýrýlmasýný ve uygulanmasýný
saðlamak”; 

• “Medyada sergilenen, cinselliði ön plana çýkaran
kliþelerin, cinsiyet ayrýmcýlýðý yaptýðý, doðasý gereði
küçültücü olduðu ve hakaret içerdiði kavramýný
yerleþtirmek”; 

• “Medyanýn, kadýnlarý aþaðý dereceden insanlar olarak
sunmaktan ve seks objesi ya da eþyasý olarak göstererek
istismar etmekten kaçýnmasýný, bunun yerine kadýnlarý
yaratýcý, kalkýnma sürecine katkýda bulunan ve ondan
yararlanan önemli insanlar olarak sunmasýný teþvik
etmek”

gibi sorumluluklar yüklenmiþtir.
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Kitle iletiþim araçlarý ve reklam örgütlerine “Reklamlar dahil medyada
yer alan, kadýný küçültücü, þiddet içeren veya pornografik materyale iliþkin
olarak ifade özgürlüðü ile uyumlu mesleki standartlar ve idari kurallar
oluþturmak” vb. görevler verilmiþtir. 

Pekin +5 Siyasi Bildirgesi ve Sonuç Belgesi

1995 yýlýnda gerçekleþtirilmiþ olan Dördüncü Dünya Kadýn
Konferansýndan sonraki beþ yýllýk sürecin deðerlendirmesi amacýyla 2000
yýlýnda New York’ta özel bir oturum düzenlenmiþtir. Oturum sonrasýnda
oluþturulan sonuç belgesinde “Kadýnlar ve Medya” konusu þu þekilde ele
alýnmýþtýr:

Kazanýmlar: Yerel, ulusal ve uluslararasý kadýn medya aðlarýnýn
kurulmasý, küresel bilgi yayýlýmýna, görüþ alýþveriþine ve medya
çalýþmalarýnda aktif kadýn gruplarýna destek verilmesine yardým etmiþtir.
Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin özellikle internetin geliþmesi, kadýn ve
kýzlarýn güçlendirilmeleri için iletiþim olanaklarý saðlamýþ ve bu da
giderek artan sayýda kadýnýn bilgi paylaþýmý, að oluþturma ve elektronik
ticari faaliyetlere katkýda bulunmasýný ve yer almasýný saðlamýþtýr. Kadýn
medya örgütleri ve programlarýnýn sayýsý artmýþ ve daha fazla katýlým ve
kadýnýn medyada olumlu yansýtýlmasý hedeflerine ulaþmak kolaylaþmýþtýr.
Medya programlarýnda kadýnýn olumsuz imajýna karþý savaþmak için
mesleki kurallar ve gönüllü davranýþ kurallarý oluþturularak, toplumsal
cinsiyetin adil yansýtýlmasý ve cinsellik içermeyen dil kullanýlmasý teþvik
edilmiþtir.

Engeller: Pornografi ve kliþeleþmiþ temsil edilme gibi olumsuz, þiddet
içeren ve/veya küçültücü kadýn imajlarý yeni iletiþim teknolojileri
kullanýlarak medyada farklý biçimlerde yer almaktadýr. Medyada kadýna
yönelik önyargý da devam etmektedir. Yoksulluk, eriþim ve fýrsat yokluðu,
okumaz yazmazlýk, bilgisayar okumaz yazmazlýðý bazý kadýnlarý internet
gibi bilgi ve iletiþim teknolojilerini kullanmaktan alýkoymaktadýr. Ýnternet
altyapýsýnýn geliþmesive buna eriþilmesi, özellikle geliþmekte olan ülkelerde
ve bilhassa kadýnlar için kýsýtlýdýr.



                          
11 Türkiye Avrupa Sýnýr Ötesi Televizyon Sözleþmesi’ni 7 Eylül 1992 yýlýnda
imzalamýþtýr.
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Avrupa Sýnýr Ötesi Televizyon Sözleþmesi11

Sözleþmenin 7. Maddesinde yer alan yayýncýnýn sorumluluklarý
aþaðýdaki gibi yer almýþtýr.

1. Program hizmetlerinin sunuþ ve içerik bakýmýndan bütün unsurlarý,
insan onuruna ve temel insan haklarýna saygýlý olacaktýr. 

Program hizmetleri, özellikle;
a) Edebe aykýrý olmayacak ve pornografi içermeyecek,
b) Þiddet eðilimini körüklemeyecek veya ýrkçý nefret

duygularýný kýþkýrtýcý nitelikte olmayacaktýr.
Avrupa Sýnýr Ötesi Televizyon Konvansiyonu Açýklayýcý Raporu’nun

1. paragrafýnda “ayný zamanda kadýn ile erkek arasýndaki eþitlik de dâhil
olmak üzere tüm insanlarýn doðal saygýdeðerliði ve eþitliðine iliþkin
Evrensel Ýnsan Haklarý Bildirisinin önsözünde yer alan unsurlarýn da bir
yansýmasý” olduðu belirtilmektedir.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kararlarý

1555 sayýlý “Medyada Kadýn Ýmajý” adlý Tavsiye Kararý’nda pek çok
Avrupa ülkesinde gözle görülür birçok ilerleme olmasýna raðmen, medyada
kadýn imajýnýn olumsuz, kliþeleþmiþ ve cinsiyetçi olarak sunumuna devam
edildiði belirtilmektedir. Yapýlan tespite göre, kadýn medyada genellikle
özel alanla, evle ve aile yaþamýyla iliþkili bir þekilde ve sýklýkla cinsel bir
nesne olarak temsil edilmektedir. Modern yaþamdaki hýzlý deðiþmelere
karþýn, medyadaki kadýn imajý deðiþmemektedir. Parlamenter Meclisi,
medyada kadýnýn kliþeleþmiþ ve cinsiyetçi imajlarla temsil edilmesine karþý,
üye devletleri bir politika geliþtirmeye ve bunu uygulamaya çaðýrmaktadýr.
Bu amaçla medyayý izleyecek daha fazla kurum kurulabileceði
belirtilmektedir. Sonuçta medyada toplumsal cinsiyet eþitliðinin bir yasa
olarak kabul edilmesine vurgu yapýlmaktadýr. 

Yine 2007 yýlýnda “Reklamda Kadýn Ýmajý” adlý 1557 sayýlý bir Karar
alýnmýþtýr. Karar’da, reklamlarda kadýnýn, çaðdaþ toplumun gerçek
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rollerinden bambaþka bir þekilde sunulduðuna vurgu yapýlmaktadýr. Yapýlan
tespitlere göre, reklamlarda kadýnlar genellikle aþaðýlayýcý, onur kýrýcý hatta
insan onuruna saldýran ve þiddet içeren durumlarda gösterilmektedir. Bazý
reklamlarda kadýn, tüketim ürününe veya cinsel bir objeye
indirgenmektedir. Üye devletler, eþitliðin saðlanmasý için ifade
özgürlüðüne, temel ilkelere aykýrý olmayacak ve sansürü dýþlayacak þekilde
gerekli önlemleri almalýdýr. BM Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn
Önlenmesi Sözleþmesi’ne dayanarak Meclis, üç türlü eyleme ihtiyaç
olduðunu belirtmektedir. Bunlar: Düzenleme, özdenetim ve eðitimdir.

1557 sayýlý Karara göndermede bulunan 1799 sayýlý Tavsiye Kararý’nda
Bakanlar Komitesi’nden, reklamlardaki kadýn ve erkek imajýnýn
derinlemesine çalýþmasýný yapacak bir uluslararasý uzmanlar komitesi tayin
etmesi istenmektedir. Bu çalýþmanýn bulgularýna dayanarak, Bakanlar
Komitesi’nin kadýn ve erkeðin onuruna saygý gösteren ve ayrýmcý olmayan
görüntülerin sunulmasý konusunda reklam profesyonellerini teþvik edecek
iyi ürün Avrupa kodu oluþturmasý öngörülmektedir. Ayrýca Bakanlar
Komitesi, kadýn erkek eþitliðini destekleyen ve cinsiyetçi kliþeleri
kullanmayan reklamlar için bir Avrupa ödülü ortaya koyabileceði ve
cinsiyetçi ve þiddet içeren reklamlara karþý kamu bilincini artýrmak için
ulusal kampanyalar düzenleyebileceði belirtilmektedir. 

2010 yýlýnda Parlamenter Meclisi tarafýndan medyadaki kalýplaþmýþ
cinsel yargýlarýn ele alýndýðý 1751 sayýlý bir Karar alýnmýþtýr. 1751 sayýlý
Karar’da yapýlan tespitlere göre kadýnlar, kalýplaþmýþ yargýlarýn kurbaný
olarak medyada çok az temsil edilmektedir. Kadýn temsil edildiðinde de ya
evdedir ya cinsel bir nesnedir. Buna karþýn erkek ise profesyonel ve politik
hayatta, yetenekli ve güçlü bir lider olarak temsil edilmektedir. Kadýn ve
erkeði geleneksel kabul edilmiþ rollere hapseden medyadaki bu kalýplaþmýþ
cinsel yargýlarýn sürekliliði, cinsiyet eþitliðinin saðlanmasýna engel
olmaktadýr. Demokrasinin vazgeçilmez bir parçasý olarak medya, insan
haysiyetine saygýyý, her türlü ayrýmcýlýkla mücadeleyi ve kadýnla erkek
arasýndaki eþitliði teþvik etme konusunda sorumluluða sahiptir. Eðitim,
kalýplaþmýþ yargýlarý tanýmada, bunlarýn farkýna varmada ve bunlarý
engellemede önemli bir araçtýr. Bu doðrultuda meclis, üye devletlerden
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cinsiyet eþitliði yasa yapýmýnda kalýplaþmýþ cinsel yargýlarla mücadeleyi
amaçlayan hükümleri yasaya dâhil etmesini; eþitliði saðlayýcý ve ayrýmcýlýðý
engelleyici çalýþmalar konusunda düzenleyici veya özdenetimli medya
otoritelerini teþvik etmesini; kalýplaþmýþ imajlar ve cinsiyetçi tavýrlarla baþ
etmeyi amaçlayan programlara önem vermesini beklemektedir. Meclis; üye
devletlerin, ulusal parlamentolarýn ve medyanýn cinsiyet eþitliðinin
saðlanmasý için önlemler almasý gerektiðini belirtmektedir. Örneðin üye
devletler, kadýn ve erkek temsilinde ayný zamanda cinsiyetçi ön yargýlardan
ve bedensel sömürüden arýndýrýlmýþ erkekle kadýn arasýndaki gerçekçi
iliþkinin yansýtýlmasýný ve dikkatin daha çok medyanýn sunduðu mal ve
hizmetlere yöneltilmesini saðlamalýdýr.

Avrupa Birliði’nin Ýlgili Düzenlemeleri

14 Ekim 1987’de Avrupa Parlamentosu; kadýnýn siyasi, sosyal ve
mesleki hayattaki rollerini geliþtiren, fýrsat eþitliðini saðlamaya yönelik
medyanýn, reklam ajanslarýnýn, hükümetlerin ve sosyo-politik gruplarýn
almasýna yönelik tavsiyeler içeren Medyada Kadýnýn Durumu ve Tasviri
Kararý’ný almýþtýr. Konsey’in 3 Ekim 1989 tarihli ve 89/552/EEC sayýlý
Televizyon Yayýnlarýnýn Ýzlenmesine Dair Üye Devletlerde Kanun, Tüzük ve
Ýdari Uygulama ile Getirilen Kurallarýnýn Koordinasyonu Direktifi (Sýnýr
Tanýmayan Televizyon Direktifi), televizyon reklamlarýnýn insan haysiyetini
zedelememesini ve cinsiyet ayrýmcýlýðýný içermemesini öngörmektedir.
Ekim 1995 tarihinde Avrupa Birliði tarafýndan Kadýn ve Erkeðin Reklam
ve Medyadaki Ýmajý Konsey ve Konsey Bünyesinde Toplanan Üye Devletler
Hükümetlerinin Temsilcileri Sonuç Kararý alýnmýþtýr. Bu karara göre medya
ve reklamlardaki cinsel kliþeler, kadýn erkek eþitliðini olumsuz etkilemekte;
reklamcýlýk ve medya, kadýn erkek arasýndaki sosyal, mesleki ve ailevi
sorumluluklarýn dengeli paylaþýmýnda önemli rol oynamaktadýr. Dolayýsýyla
reklamcýlýk ve medya, insan haysiyetine saygýyý zedelememeli ve cinsiyete
dayalý ayrýmcýlýk içermemelidir.

Avrupa Birliði çerçevesinde özellikle görsel-iþitsel medya alanýnda kadýn
temsiline dair bazý düzenlemeler içeren bir metin de Görsel-Ýþitsel Medya
Hizmetleri Yönergesi’dir. Yönerge’de bütün görsel-iþitsel medya
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hizmetlerine uygulanabilecek hükümler arasýnda “üye devletler, uygun
araçlarla kendi yargý yetkileri altýndaki saðlayýcýlar tarafýndan saðlanan
görsel-iþitsel medya hizmetlerinin ýrk, cinsiyet, din veya milliyete dayalý
nefrete kýþkýrtma içermemesini saðlayacaklardýr” hükmü yer almaktadýr.
Ayrýca Yönerge’de yayýncýlýk alanýnda yeni bir kavram olarak ortaya konan
“görsel-iþitsel ticari iletiþim” ile ilgili bazý sýnýrlamalar getirilmektedir.
Yönerge’ye göre görsel-iþitsel ticari iletiþim; insan onuruna saygýyý ihlal
etmemeli ve cinsiyet, ýrk veya etnik orijin, milliyet, din veya inanç, bedensel
engellilik, yaþ ve cinsiyete dayalý herhangi bir ayrýmcýlýðý içermemeli veya
teþvik etmemelidir. Yönerge’nin baþlangýç kýsmýnda belirtildiði üzere
Avrupa Parlamentosu’na göre bu Yönerge ile insan onurunun korunmasý
gibi genel çýkar amacýnýn yüksek düzeyde korunmasý saðlanmalýdýr. Ýnsan
onurunun korunmasý için alýnacak önlemler, Avrupa Birliði’nin Temel
Haklar Sözleþmesi’nde belirtilen ifade özgürlüðü temel hakký ile dikkatli
bir biçimde dengelenmek zorundadýr. Sonuç olarak Görsel-Ýþitsel Medya
Hizmetleri Yönergesi çerçevesinde, görsel-iþitsel ticari iletiþim þekillerinden
biri olan televizyon reklamlarý, insan onuruna saygýlý temsiller sunmalý;
cinsiyete dayalý ayrýmcýlýðý içermemeli ve teþvik etmemelidir.

Kadýnlara Yönelik Þiddet ve Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Ýliþkin Avrupa Konseyi Sözleþmesi (Ýstanbul Sözleþmesi)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafýndan 7 Nisan 2011 tarihinde
Strasbourg‘da onaylanan ve 11 Mayýs 2011 tarihinde Ýstanbul’da imzaya
açýlan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de 25 Kasým 2011 tarihinde
onayladýðý Sözleþme’nin “Eðitim” baþlýklý 14. maddesinde kadýn erkek
eþitliði, kalýplaþtýrýlmamýþ toplumsal cinsiyet rolleri, karþýlýklý saygý, kiþisel
iliþkilerde þiddet içermeyen çatýþma çözümleri, kadýna yönelik toplumsal
cinsiyete dayalý þiddet ve kiþisel bütünlük hakký gibi konularýn medyada
desteklenmesi amacýyla gerekli adýmlarýn atýlmasý gereði belirtilmektedir.

Sözleþmenin “Özel sektör ve medyanýn katýlýmý” baþlýklý 17.
maddesinde devletlerin, özel sektör, bilgi ve iletiþim teknolojisi sektörü ve
medyayý, ifade özgürlüðüne ve onlarýn baðýmsýzlýðýna gerekli saygýyý
göstererek, kadýna yönelik þiddetin önlenmesi ve onlarýn onuruna duyulan



                          
12 CC Reklam Uygulama Esaslarý, uluslararasý düzeyde kabul görecek biçimde, sorumlu
yaratýcýlýk ve iletiþim ilkelerini ortaya koymak amacýyla ilk kez 1937’de yayýmlanmýþtýr.
O tarihten bu yana da, ahlaki kurallarýn ayrýlmaz bir parçasý olarak ortaya konmuþ; sürekli
güncellenmiþ ve kolay kullanýlabilir, tek bir belgede toplanmýþtýr. Birleþtirilmiþ ICC
Uygulama Esaslarý‘nýn birincil amacý, ticari iletiþim alanýnda özdenetim esaslarýný ortaya
koymaktýr.

126

saygýnýn arttýrýlmasý amacýyla politika hazýrlanmasýna ve uygulanmasýna
katýlmalarý ve yönergeler ile özdenetim standartlarý oluþturmalarý
hususunda teþvik etmesine vurgu yapýlmaktadýr. Ayný maddenin ikinci
paragrafýnda taraflarýn, özel sektör aktörleriyle iþbirliði içinde, çocuklar,
ebeveynler ve eðitimcilerin içeriðinde zararlý olabilecek aþaðýlayýcý cinsel
ya da þiddet unsuruna eriþim saðlayan bilgi ve iletiþim ortamlarýyla baþa
çýkma becerilerini geliþtirmesi ve ilerletmesi gereði ortaya konmaktadýr.

Sözleþmenin “Farkýndalýðý artýrma” baþlýklý 13 maddesinde; Taraflarýn
baþta kadýn örgütleri olmak üzere ulusal insan haklarý kurumlarý ve bunlara
denk organlarý, sivil toplum ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði
içerisinde düzenli aralýklarla ve her seviyede farkýndalýk yaratma
kampanyalarý yürütmesi; þiddet eylemlerini önlemeye yönelik mevcut
tedbirlere iliþkin bilgilerin kamu genelinde geniþ biçimde yayýnlanmasýný
saðlamasý gerektiði belirtilmektedir.

Reklamcýlýk ile Ýlgili Ýlkeler

Avrupa Reklamcýlýk Standartlarý Otoritesi (The European Advertising
Standards Alliance - EASA) Avrupa’da reklam özdenetim kurullarýnýn da
üyesi olduðu bir üst özdenetim kuruluþudur. Türkiye’den Reklam
Özdenetim Kuruluþu (RÖK) da EASA’ya üyedir. Reklamcýlýk alanýndan
özdenetim ile ilgili olarak belirledikleri 9 temel alandan birisi toplumsal
cinsiyettir. EASA’nýn kullandýðý tüm Avrupa için ortak bir ilkeler
bulunmamaktadýr. Her ülkenin kendi yerel kültürüne, toplumuna ve
ekonomisine uygun kurallarý bulunmaktadýr. Bununla birlikte bu kurallar
genel olarak ICC Reklam Uygulama Esaslarý’na12 dayanmaktadýr. Esaslarýn
4. maddesine göre pazarlama iletiþimi ýrka, ulusal kökene, dine, cinsiyete,
yaþa, zihinsel ya da bedensel özre veya cinsel tercihlere dayalý ayrýmcýlýðý
desteklememeli, yapýlan ayýrýmcýlýðý görmezden gelmemeli, insanlýk
onuruna saygý göstermelidir.
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EK - 2 SÝVÝL OLUÞUMLAR: DÜNYA ÖRNEKLERÝ

Parent Television Council (Ebeveyn Televizyon Konseyi - PTC)
ABD’de çocuklarý eðlence ve gösteri dünyasýndaki zararlý etkilere karþý
korumak üzere kurulmuþ 1.3 milyon üyesi bulunan, kar amacý gütmeyen
etkili bir organizasyondur. Konseye üyelik ücretsizdir; üyeler tüm
geliþmelerden e-posta yoluyla haberdar edilmektedir. Konsey, akademik
çalýþmalar yaptýrmakta, insanlarý medya ile ilgili daha aktif olmalarý için
teþvik etmekte, medya içeriðini deðerlendirmekte, bu deðerlendirmelerini
topluma web siteleri ve e-postalarla gönderilen düzenli bültenler
aracýlýðýyla ücretsiz bir biçimde servis etmektedir. Böylelikle olumsuz
içeriðe sahip yayýnlarýn toplum eliyle protesto edilmesinin önü
açýlmaktadýr. Medya içeriði ile ilgili deðerlendirmeler medyaya da
iletilmekte, toplumun demokratik bir biçimde medyayý deðiþtirmesine
yardýmcý olmaktadýr. Konsey özetle üyelerinin demokratik tepkilerini daha
sistematik hale getirerek, izleyicilerin kuruluþlara yönelik tepkilerini
organize ederek reklamverenlerin ayrýmcý pratiklere destek olmamasý için
çaba göstermektedirler.

Bunlarýn yaný sýra Konseyin, bir bilgi kayýt sistemi bulunmaktadýr. Bu
sistem aracýlýðýyla Prime Time (20-23) arasý tüm yayýnlar incelenmekte ve
bir rehber tablo hazýrlanmaktadýr. Bu tabloda ulusal televizyonlardaki
prime-time programlarý ayrýmcýlýk, þiddet, küfür, müstehcenlik içeren
yayýnlar özellikle çocuklar ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için uygun
olmayanlar kýrmýzý, yetiþkin odaklý temalar içerdiði için zararlý olmasa da
çocuklara uygun olmayanlar sarý ve aile dostu programlar yeþil olarak
kodlanmaktadýr. 

The Women’s Media Center (Kadýnlarýn Medya Merkezi - WMC)
ABD’de kadýnlarý medyada görünür ve güçlü kýlma amacýný taþýyan bir
sivil toplum kuruluþudur. Medya savunuculuðu kampanyalarý
düzenleyerek; kendi medyalarýný yaratarak; doðrudan medyada yer almalarý
için kadýnlarý eðiterek çeþitli faaliyetler gerçekleþtirmektedir. WMC,
kadýnlarýn temsilini ele almak için paneller düzenlemekte, raporlar
yayýmlamakta, halka yönelik kampanyalar organize etmekte ve medya
mensuplarýyla buluþmalar gerçekleþtirmektedir. 
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WMC’nin temel görevlerinden biri kendi medyalarýný yaratmak
olmuþtur. Bunu her hafta 2 veya 3 tane orijinal yazý ve haberi sitelerinde
yayýnlayarak, web sitesini aktif bir haber sitesi þeklinde kullanarak
saðlamaktadýr. Bu yazý ve haberler; bildirimler, birinci aðýzdan anlatýlar ve
var olan haber eðilimlerinin analizi yoluyla “anlatýlmamýþ hikâyeleri”
aktarmaktadýr. WMC, kadýnlarý yazmak ve medya karþýsýnda bir duruþ
geliþtirmek hususunda teþvik etmektedir. WMC “Geliþen Kadýnlarýn
Sesleri” isimli programlarý aracýlýðýyla kadýnlarýn, büyük etkisi olan güçlü
medya stratejileri geliþtirebilmeleri amacýyla onlara medya eðitimi ve
desteði saðlamaktadýr. Program aracýlýðýyla radyo, dergi, gazete, web
günlüðü hazýrlama gibi birçok konuda eðitim ve uygulama saðlanmaktadýr.
En önemlisi, herhangi bir medya alanýnda kendi mesajlarýný ustalýkla ifade
edebilmeleri için kadýnlarýn eðitilmesidir. 2008’de baþlayan program
çerçevesinde eðitim verilen kadýnlar 1500’den fazla medya metnini
medyanýn çeþitli mecralarýnda yayýnlamýþtýr.

Women in Media&News (Medya ve Haberlerde Kadýn - WIMN)
ABD’nin New York eyaletinde 2001 yýlýnda kurulan ve bir ulusal medya
analiz, eðitim ve savunuculuk grubu olan WIMN, kamusal tartýþma içerisinde
kadýnlarýn varlýðýný ve gücünü artýrmaya çalýþmaktadýr. WIMN’in aralarýnda
medya profesyonellerinin de bulunduðu yönetim kurulu daha çok geçmiþte
toplumsal cinsiyet eþitliði konusunda faaliyet gösteren kuruluþlarda çalýþmýþ
kiþilerden oluþmaktadýr. WIMN, kadýnlarýn medyada temsillerini analiz
etmekte, kadýnlar ile sosyal adaleti saðlamayý amaçlayan gruplarý eðitmekte
ve gazetecilerle medyadaki kadýnlarýn seslerinin nicel ve nitel olarak
geniþlemesi için çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Temel faaliyet alanlarý
“medya analizi”, “medya eðitimi”, “medya yardýmý” ve “medya reformu”dur.

International Women Tribune Center (Uluslararasý Kadýnlar
Platform Merkezi - IWTC) ABD’de faaliyet gösteren Merkezin çalýþmalarý
demokratik toplumlarýn inþasýna ve kamusal politikaya kadýnlarýn katýlýmý,
kadýnlarýn güçlendirilmesi gibi konularda bilgiye ulaþýmýn ve iletiþimin temel
bir rol oynadýðý temeli üzerine dayanmaktadýr. Dört program alaný
bulunmaktadýr; insan haklarý, bilgiye eriþim ve iletiþim kapasitesinin
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geliþtirilmesi, kurumsal destek ve aðlar ile bilgi aracýlýðý servisi.
Gerçekleþtirdikleri hizmetler arasýnda ise radyo dramalarý hazýrlamak ve bunu
web sitesine kullanýma sunmak; sýklýkla konferans, seminer, atölye çalýþmasý
vb. çalýþmalar düzenlemek; staj imkanlarý yaratmak; çeþitli kategorilerde
veritabanlarýný ve yayýnlarý kullanýma sunmak yer almaktadýr.

World Association for Christian Communication (Hýristiyan
Ýletiþimi için Dünya Birliði - WACC) Dini içerikli yayýnlara dair kýlavuz
ilkelerin hazýrlanmasý için harekete geçen iletiþimciler tarafýndan kurulmuþ
olsa da zamanla medya çeþitliliði, eþitlik, iletiþim ve bilgiye eþit ulaþým,
medya ve cinsiyet gibi konularý gündemine alan bir kuruluþ haline gelmiþtir.
WACC kadýnlarýn medyayý kullanmalarýný hem kendilerinin güçlenmeleri
için hem de topluluklarýnýn geliþimi için desteklemektedir. “Kitle
medyasýnda adil ve dengeli cinsiyet temsili temel bir insan hakkýdýr”
noktasýndan hareket ederek, toplumsal cinsiyet ve iletiþim sorunlarý ile ilgili
olarak çok geniþ ölçekli etkinlikler gerçekleþtirmektedir. Bunlarýn arasýnda
ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde savunuculuk, medya çalýþanlarý ve
aktivistleri için eðitimler ve konferanslar düzenlemek, kaynak materyaller
basmak, kadýn aðlarýný desteklemek, medya araþtýrmalarý ve medya izleme
etkinlikleri gerçekleþtirmek yer almaktadýr. “Kitle medyasýnda adil ve
dengeli cinsiyet temsili temel bir insan hakkýdýr” noktasýndan hareket eden
WACC, toplumsal cinsiyet ve iletiþim sorunlarý ile ilgili olarak çok geniþ
ölçekli etkinlikler gerçekleþtirmektedir. Bunlarýn arasýnda ulusal, bölgesel
ve küresel düzeyde savunuculuk, medya çalýþanlarý ve aktivistleri için
eðitimler ve konferanslar düzenlemek, kaynak materyaller basmak, kadýn
aðlarýný desteklemek, medya araþtýrmalarý ve medya izleme etkinlikleri
gerçekleþtirmek yer almaktadýr. WACC daha çok Güney Amerika, Afrika
ve Güney Asya gibi bölgelerde yer alan paydaþlarýn iletiþim projelerini de
desteklemektedir. Medya ve Toplumsal Cinsiyet isimli yýllýk yayýn dünya
genelinde 3000’den fazla birey ve organizasyona daðýtýlmaktadýr.

WACC’ýn öncülüðünde gerçekleþtirilen Küresel Medya Ýzleme Projesi
(Global Media Monitoring Project - GMMP) ise dünya medyasýnda
kadýnlarýn temsilini ele alan en büyük ve en uzun soluklu çalýþmadýr. Bu ayný



                          

13 Indecent Displays (Control) Act 1981.
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zamanda konuyla ilgili en büyük savunuculuk inisiyatifidir. Ýlk kez 18 Ocak
1995 yýlýnda kadýnlarýn dünya medyasýnda nasýl temsil edildiðini görmek,
toplumsal cinsiyet ve iletiþim gruplarý arasýnda dayanýþma saðlamak, medya
farkýndalýðý yaratmak ve uluslararasý düzeyde medya izleme yeteneklerini
geliþtirmek amaçlarýyla 71 ülkede radyo, televizyon ve gazetelerdeki 50.000
haber kaydýnýn izlenmesiyle gerçekleþtirilmiþtir. Dördüncü ve son çalýþma
ise 10 Kasým 2009 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir.

Media Watch United Kingdom (Birleþik Krallýk Medya Ýzleme –
MW UK) Ýngiltere’de 1965 yýlýnda Ulusal Dinleyici ve Ýzleyici Birliði
olarak kurulmuþtur. Organizasyon, “Daðýtým Otoriteleri”ne baský
uygulayarak politikalarýný standartlara oturtmalarý ve kamusal sorumluluða
sahip olmalarý için çalýþmaktadýr. Bu kapsamda etik kaygýlarla ilgili öncü
olduklarý bir kampanya bir buçuk milyon imzaya ulaþmýþ ve akabinde
konuyla ilgili bir kanun da çýkarýlmýþtýr13. Organizasyonun bu tip
çalýþmalarý yýllar boyunca devam etmiþtir. 1978 yýlýnda çocuk
pornografisinin yasadýþý hale gelmesi de önemli baþarýlarý arasýndadýr.
MW-UK genel olarak sorumlu yayýncýlýðýn yerleþmesi ve saldýrgan ya da
zararlý (þiddet, pornografi, küfür vb.) içeriðe karþý çýkmak için mücadele
etmektedir. Amaçlarý “iyi” medya deðerlerinin üretilmesine yardým etmek
ve medyayý takip eden insanlarýn duyduklarý ya da gördükleri þeylerle ilgili
düþüncelerini en etkili yolla duyulur hale getirmektir. MW-UK medyanýn
ahlaklý olmasýný saðlamak ile ilgili baðýmsýz bir ses yaratmaktadýr.
Çalýþmalarýný protesto, bilgilendirici yorum ve güvenilir araþtýrmalara
dayandýrmakta, yaptýklarý etkinliklere iliþkin yýllýk raporlar
hazýrlamaktadýrlar. Toplumsal cinsiyet eþitliði ya da cinsiyete dayalý
ayrýmcýlýk kuruluþ için özel bir öneme sahip olmasa da pornografi ile
mücadele ve kadýna yönelik þiddet de dâhil olmak üzere genel olarak
þiddet temsillerinin medya izleme etkinliklerinde ele alýnmaktadýr. Ancak
yöntem ve baþarýlarý týpký PTC gibi yol gösterici niteliktedir.
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Southern African Media and Gender Institute (Güney Afrika
Medya ve Toplumsal Cinsiyet Enstitüsü – SAMGI Öncülü olan
“Kadýnlarýn Medya Ýzleme Grubu”, bölgesinde rol modeli olmayan kendi
deneyimiyle yolunu çizmek durumunda kalmýþ bir grup olarak
faaliyetlerine 1994 yýlýnda baþlamýþtýr. 2003 yýlýnda grubun etkinliklerinin
geniþlemesi sonucu Cape Town’da kurulmuþtur. SAMGI, Güney Afrika
Cumhuriyeti’ndeki kadýnlarýn statüsünü geliþtirmek için kadýnlarýnýn
seslerinin duyulmasýný saðlamak amacýyla üç program
gerçekleþtirmektedir:

- Birinci program, toplumun her seviyesindeki yurttaþlarýn
seslerini duyulur hale getirmeye ve diyaloglarý
geliþtirmeye yöneliktir. Ýnternet aracýlýðýyla bir radyo
programý, kadýn haklarýnýn önemini anlatan afiþler, eðitim
setleri hazýrlanmasý ve cezaevlerindeki kadýnlara yönelik
bir çalýþma yaplýmasý bu program çerçevesinde
yürütülmektedir. 

- Ýkinci program toplumsal cinsiyet konusunda gözlemler,
lobi ve savunuculuk çalýþmalarý yapýlmasýný içermektedir.
Programda medya izleme faaliyetleri, kadýn uzmanlarýn
seslerini duyuracak ulusal bir proje ve toplumsal cinsiyet
kalýplarýnýn dönüþümü için erkek hareketinin
geliþtirilmesi yer almaktadýr. 

- Üçüncü program aracýlýðýyla ise sivil toplumun
güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde toplumsal cinsiyet ve
medya kurslarý, gazeteciler için toplumsal cinsiyet, medya
ve demokrasi eðitimleri, yeni medya konusunda eðitimler
(bilgisayar okuryazarlýðý, temel düzeyde web tasarýmý vb.)
gibi faaliyetler gerçekleþtirilmektedir.

Center of Arab Women for Training and Research (Arap Kadýnlarý
Eðitim ve Araþtýrma Merkezi - CAWTAR) Tunus’ta kurulmuþ olup Arap
dünyasýnda araþtýrmalar, eðitimler, savunuculuk ve aðlar oluþturma
yöntemleri ile toplumsal cinsiyet eþitliðinin geliþtirilmesi için çalýþmalar
yürüten, 1993 yýlýnda Tunus’ta kurulmuþ olan baðýmsýz ve bölgesel bir
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kuruluþtur. CAWTAR’ýn ana amacý ise Arap kadýnlarýnýn tam olarak
güçlenmeleri ve haklarýný kullanabilme yönünde yeterliliðe sahip olmalarý
için Arap bölgesindeki kurumlarýn kapasitelerini geliþtirmek ve bununla
ilgili bilginin paylaþýmýný saðlamak olarak belirlenmiþtir. Bu baðlamda
temel olarak kadýn haklarýný geliþtirmeyi ve kadýnlarýn güçlendirilmesini
hedeflemektedir. Bu hedefleri saðlamak için beþ temel program
belirlenmiþtir; bunlardan biri de medya ve iletiþimdir. Medya, kuruluþ için
programlarýný ve hedeflerini yaygýnlaþtýrmada önemli bir ortak, Arap
bölgesinde toplumsal cinsiyet eþitliðini saðlamak ve farkýndalýk arttýrmada
dinamik bir kaynak olarak görülmektedir. Medya ve Ýletiþim Programý üç
yolla faaliyetlerini sürdürmektedir: 

- Arap medyasýný Arap bölgesindeki toplumsal cinsiyet
eþitliðinin geliþtirilmesine yönlendirerek,

- Arap kadýnlarýnýn olumlu imgelerini geliþtirmek için
medyanýn kapasitesini artýracak eðitimler yoluyla katký
saðlayarak,

- CAWTAR tarafýndan hazýrlanan raporlar doðrultusunda
gerçekleþtirilen medya ürünlerini ve çeþitli Arap medya
ajanslarý arasýndaki ortak etkinlikleri destekleyerek. 

Kuruluþun medya üzerine üç temel etkinliði bulunmaktadýr. Bunlardan
birincisi yýlda 4 kez Arapça ve Ýngilizce olarak çýkarýlan “Cawtaryat” isimli
haber bültenidir. Dünya Bankasý, Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu gibi
organizasyonlar tarafýndan desteklenen bültende tüm Arap medyasýndan
katkýlar alýnmaktadýr. Birleþmiþ Milletler Kadýnlar Ýçin Kalkýnma Fonunun
(UNIFEM) katkýsýyla oluþturulan Arap Kadýnlarý Medya Ýzleme Projesi
ikinci temel etkinlik olarak göze çarpmaktadýr. Toplumsal cinsiyet ve
medya konusunda bir Arap stratejisi oluþturmayý amaçlamayan proje geniþ
ölçekli etkinlikleri kapsamaktadýr: Araþtýrma, að oluþturma ve eðitim. Bu
birimin hedeflenen çýktýsý bölgede toplumsal cinsiyet eþitliðinin
geliþtirilmesine yönelik olarak Arap medyasýndaki geliþmeleri izlemek
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üzere bir “Arap Medya Ýzlemesi”nin kurulmasýdýr. “@do Online” ise
kuruluþun medya ile ilgili üçüncü temel etkinliðidir. Bir elektronik haber
bülteni olan “@do Online” Arap bölgesindeki gençler için bilgi saðlamakta
ve farkýndalýk artýrmaktadýr. Ayrýca CAWTAR’ýn paydaþlarýyla iletiþimini
geliþtirmektedir. Bülten; haberleri, makaleleri, istatistikleri, en iyi
uygulamalarý ve röportajlarý içermektedir.

The Network of Women in Media, India (Medyadaki Kadýnlarýn
Aðý, Hindistan - NWMI) Yeni Delhi’de düzenlenen, gazetecilikle uðraþan
Hint kadýnlarý için 3 günlük ulusal atölye çalýþmasý sonucunda 30 Ocak
2002 tarihinde kurulmuþtur. NWMI, kadýn gazeteciler ve medyanýn içinde
ya da medya üzerine çalýþan diðer kiþilerden oluþan gayri resmi ve
hiyerarþik olmayan bir kuruluþtur. Ülke çapýnda birçok yerde, medyada
çalýþan kadýnlarýn özerk, yerel kolektiflerine baðlýdýr. NWMI demokrasi ve
toplumsal cinsiyet hakkaniyetine baðlý özerk bir yapýdýr. Ana amaç ve
hedefleri þöyle sýralanmaktadýr:

- Medyada çalýþan kadýnlarý birleþtirmek, desteklemek ve
güçlendirmek,

- Medya farkýndalýðýný / eleþtirisini arttýrmak,
- Gazetecilikte profesyonelliði ve sosyal sorumluluðu

arttýrmak,
- Bilgi ve kaynaklarý paylaþmak, 

NWMI’nýn kurulmasýný saðlayan konferansa yaklaþýk olarak 100 kadýn
gazeteci katýlmýþtýr. Konferansta medyada yer alan temsillerle birlikte
sektörde çalýþan kadýnlarýn durumu da ele alýnmýþ; gazeteciler ile diðer
demokratik gruplar arasýnda birlik ve beraberlik saðlanmasý konusunun
elzem bir ihtiyaç olduðu belirlenmiþtir. Bunun yanýnda profesyonel etik ve
davranýþ standartlarýnýn baþarýsýz olduðu inancý da konferansýn öne çýkan
konularýndandýr. Konferansta acilen atýlmasý gereken bazý adýmlar þöyle
sýralanmýþtýr:

- Medya kuruluþlarý, tüm kurumsal politikalarýnda
toplumsal cinsiyet hakkaniyetini ve eþitliðini bünyesinde
barýndýrmalýdýr.
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- Kadýn gazetecilerin tüm kazanýmlarý ve çalýþma haklarý
korunmalýdýr.

- Medya, cinsiyet ve geliþim konularýnýn kapasitesini
arttýrmalý ve geliþtirmelidir.

- Medya kuruluþlarý ve gazeteciler, toplumsal cinsiyet ve
diðer önemli konular açýsýndan hassas olan uygun etik
kodlarý geliþtirmelidir.
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EK - 3 ÖZDENETÝM

Özdenetim kavramý kuruluþun kendi kendisini denetlemesi veya benzer
kuruluþlarýn bir çatý altýnda toplanmalarýndan doðan örgütlenmeleri sonucu
gerçekleþen denetimi ifade etmektedir. Bir baþka deyiþle özdenetim, hiçbir
yasal yaptýrým söz konusu olmadan bir takým ahlâk kurallarý çerçevesinde
kiþilerin, kurumlarýn, örgütlerin veya toplumlarýn kendi kendilerini
denetlemesidir. Özdenetim kuruluþlarý devlet ve belirli menfaat
gruplarýndan baðýmsýz bir þekilde hareket etmektedir. Özdenetim editoryal
özgürlüðü korumakta, devlet müdahalesini en aza indirmeye yardýmcý
olmakta, medyanýn kalitesini arttýrmakta ve kamuoyunun medyaya
eriþimine yardýmcý olmaktadýr. Özdenetimin en önemli faydalarý hýzlý ve
serbest olmasý, herkesin ulaþýmýna açýk olmasý, sorumlu bir basýn
anlayýþýnýn sürdürülebilmesi, yönetiþim ve hesap verilebilirlik olarak
sýralanmaktadýr (Alemdar, 1990; EASA, 1999; Demir, 2006; Durmuþ,
2011).

Medyada özdenetim uygulamalarýna bakýldýðýnda Ombudsman
Denetimi ve Basýn Konseyleri göze çarpmaktadýr. Medyadaki özdenetim
mekanizmalarýndan en önemlisi ve en yaygýný gazeteciler ve toplumun
çeþitli kesimlerinden insanlarýn bir araya gelerek oluþturduðu “Basýn
Konseyleri”dir. Basýn Konseyleri aðýrlýklý olarak gazeteciler, medya
sahipleri ve yayýmcýlardan oluþan bir kuruluþtur ve hükümet yetkililerinden
baðýmsýzdýr. Üyelik genellikle meslek birlikleri kanalýyla olmaktadýr (Akt.
Durmuþ, 2011). Basýn Konseylerinin etik ilkelerine dayalý özdenetimin ne
kadar güçlü olduðunu gösteren bir örnek ise 1986 yýlýnda Ýsveç’te
yaþanmýþtýr. Dönemin baþbakanýnýn öldürülmesi sonrasýnda tutuklanan
kiþinin bilgileri Ýsveç hariç tüm dünya medyasýnda yer almasýna raðmen
Ýsveç’te bu kiþi sadece yaþý ve cinsiyeti ile tanýmlanmýþtýr. Çünkü ülkenin
basýn etik ilkelerinde mahkemece suçlu bulunana kadar kimsenin
kimliðinin açýklanmamasý yer almaktadýr (Çaplý, 2002: 222). 

Medyadaki Ombudsmanlýðýn kökenleri incelendiðinde Ýsveç’teki
özdenetim uygulamalarýndan esinlenildiði görülmektedir. Ombudsman,
özünde birer hakemdir. Görevli olduklarý, haber üreten kurumda dýþ
gözlemci olarak çalýþýr ve usulsüz veya haksýz bir uygulama söz konusu
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olduðunda adeta bir hakem gibi düdüðü çalmaktadýrlar. Bir medya
ombudsmaný, gazete okurlarýndan, radyo dinleyicilerinden ve televizyon
izleyicilerinden gelen þikâyetleri takip eder. Internet dünyasýnda da
geleneksel medyada çalýþanlarýnkine benzer sorumluluklarý vardýr. Genel
olarak okurlarýn, dinleyicilerin, izleyicilerin ve internet kullanýcýlarýnýn
sözcülüðünü yapmýþ olurlar. Ombudsmanýn temel görevleri; okur
þikâyetleri ve yorumlarýný takip etmek, kadroyla ve okurlarla iletiþim
kurmak, faaliyetleri ile ilgili köþe yazýlarý yazmak, düzeltmeler yapmak,
okur yoklamasý gerçekleþtirmektir (Baydar, 2011: 63-70).
Ombudsmanlýðýn, Ýsveç Modeli ve Amerikan Modeli olmak üzere iki tür
uygulamasý vardýr. Ýsveç Modeli’nde baðýmsýz olarak seçilen ombudsman
kendisine baðlý bir sekretarya aracýlýðýyla o ülkedeki medya kuruluþlarý
üzerinde denetim gerçekleþtirir. Amerikan Modeli’nde ise yayýn
kuruluþunun kendi bünyesi içinden tecrübesine, görüþlerine ve
tarafsýzlýðýna güvenilerek seçilen bir kiþinin gerçekleþtirdiði o yayýn
kuruluþu ile sýnýrlý bir denetim söz konusudur (Özgen, 2002).

Birleþik Krallýk’ta 1990 yýlýnda basýnýn denetlenmesinin nasýl olmasý
gerektiðini ortaya koymak amacýyla bir komite oluþturulmuþtur. Bu
dönemde parlamentoda basýn üzerinde yasal sýnýrlamalarýn artmasý
gerektiði ve basýn konseyi gibi daha resmi bir kuruma göre daha güçsüz
bir yapýnýn basýn içeriklerini denetleyemeyeceði düþüncesi de yaygýndýr.
Ancak kurulan bu komitenin baþkaný David Calcutt hazýrladýðý rapor ile
resmi olmayan bir denetim olarak özdenetimin etkili bir þekilde
çalýþabileceðini ortaya koymuþtur. Ancak raporda þu da eklenmiþtir: “Bu,
basýn için sýký bir testtir; eðer bu testi geçemezse þikayetler için yasal ve
resmi bir sistem tavsiye etmekten baþka seçenek kalmamaktadýr.” Bunun
akabinde 1991 yýlýnda kurulan Basýn Þikâyet Komisyonu (PCC) halen etkili
bir biçimde faaliyetlerini yürütmektedir (www.pcc.org.uk/;Press
Complaints Commission,2012).
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE MEDYANIN ROLÜ
KONULU KOMİSYON RAPORU’NA İLİŞKİN 

MUHALEFET ŞERHİDİR

Rapor’un 94’üncü sayfasında, “Bir Fren-Denge Sistemi olarak Medya
İzleme / (Bilinçli Kamuoyu, Etkin İzleyici: Medya İzleme)” başlıklı
bölümünde “cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadeledeki araçlardan biri de
medyanın eleştirel bir gözle izlenmesidir”, “izlenen medyanın içeriklerine
dair müdahaleyi de içine alacak şekilde derinleştiği ve zenginleştiği
görülmektedir”, “medyanın izlenmesi ve içeriklere müdahale edilmesi fikri
medya-birey, medya-toplum, medya-kamuoyu ilişkisi arasına
yerleştirilebilecek fren-denge sistemi anlamı taşımaktadır”  denilmektedir. 

Bu görüşlere katılmak mümkün değildir. Çünkü hangi isim altında
olursa olsun ve hangi amaçla olursa olsun merkezi otoritenin veya devletin
medyaya doğrudan müdahalesi olursa “sansür”, yayın sonrası denetim
amacıyla yapılırsa “yasakçı anlayış”ın uygulaması olacaktır. 

Bu nedenle medya izleme merkezi, Bakanlık bünyesinde bürokratik bir
birim olarak değil; kadın örgütleri, medya örgütleri, Türkiye Barolar Birliği
gibi kuruluşların temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir kurul olarak
yapılandırılmalıdır. 

Kurulun da doğrudan müdahale ve yaptırıma dayalı uygulamalar yerine,
bilgilendirici ve yönlendirici bir işlev görmesi hedeflenmelidir.

Rapor’un 89’uncu sayfasında “Medyanın dönüşümü için yurttaş
katılımını sağlayacak medya izleme merkezi” başlığı altında da bu
merkezin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulacağı
bildirilmektedir.  

Bu bölümde yazılı olan, “kamu otoritesinin müdahalesine gerek
duyulmaksızın somut kazanımlar elde etmek”, “ancak denetim işlevinin
sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve güç birliği yapacak bir biçimde
oluşturulmasından geçer. Temel sorumluluk Aile ve Sosyal Politikalar
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Bakanlığı’na ait olacaktır” düşüncesi yerine, sivil toplum kuruluşları ve
oluşturulacak izleme kurulunun ortak sorumluluğu esas alınmalıdır.

Ayrıca 91 inci sayfada belirtilen ve büyük bir güç olduğu kabul edilen
yerli dizilerin desteklenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalanarak Bakanlık
tarafından oluşturulacak bir bilimsel kurul tarafından karara bağlanması
hedeflenmektedir. Bakanlıkça bir kurul oluşturulmasının sakıncaları
olacağından, bu düşünce yerine denetimi ve teşviki konularını medyanın
kendi dinamikleri içinde ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte
oluşturacakları kurul tarafından değerlendirmeleri sağlanmalıdır.

Dünyadaki bütün deneylerden bilinmektedir ki, merkezi yapılanma
medyayı denetim ve baskı altına alacaktır. Bunun basın özgürlüğü ile
bağdaşmayacağı açıktır.

Merkeziyetçi yapı, demokratik olmadığı gibi iktidarın dünya görüşüne
göre medyaya belli konuların dayatılması suretiyle bir baskı aracı haline
dönüşebilir endişesini taşımaktayız. Bu nedenlerle raporun bu kısımlarını
kabul etmediğimizi bildiriyoruz.

Hülya GÜVEN Av. Gürkut ACAR Sedef KÜÇÜK
Ýzmir Milletvekili Antalya Milletvekili İstanbul Milletvekili
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KARAR

Toplantı No: 12 29.06.2012
Karar No: 20

Konu: Komisyonumuzun 29.06.2012 tarihli 12’nci toplantısında “Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Konulu Alt Komisyon Raporu”
görüşülerek kabul edilmiş ve basılarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Başkan Başkanvekili
Azize Sibel Gönül Öznur Çalık

Kocaeli Malatya

Sözcü Üye Üye
Tülay Kaynarca Fatma Salman Kotan Mehmet Kerim Yıldız

İstanbul Ağrı Ağrı

Üye Üye Üye
Nurdan Şanlı Gürkut Acar Gökçen Özdoğan Enç

Ankara Antalya Antalya
(Son toplantıya katılmadım,
muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye
Canan Candemir Çelik Nurcan Dalbudak Kemalettin Aydın

Bursa Denizli Gümüşhane

Üye Üye Üye
Sabahat Akkiray Alev Dedegil Sedef Küçük

İstanbul İstanbul İstanbul
(Muhalefet şerhim var)

Üye Üye Üye
Hülya Güven Zeynep Armağan Uslu Safiye Seymenoğlu

İzmir Şanlıurfa Trabzon
(Muhalefet şerhim vardır)


