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Araştırma Planı
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Amaç
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1
• Gazeteciler nezdinde “cezasızlık” kavramının 

bilinirliğinin ve çağrıştırdıklarının belirlenmesi 

2
• Gazetecilerin cezasızlıkla mücadelede medyanın 

rolüne dair farkındalıklarının belirlenmesi

3
• Yolsuzlukta cezasızlığın toplumsal boyutunun 

vurgulanması



Yöntem ve Örneklem
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Online veri toplama

25 gün 

3 Liste
UluslararasıŞeffaflık Derneği

TGS
dokuz8haber

12.402
kişilik veri tabanı

10.768 kişiye e-mail gönderildi

95 kişi anketi yarım bıraktı 

752 e-mail geri döndü 

Toplam

317 anket



Görüşmecilerin dağılımı
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%6

%21

%37

%36

%19

%55

%10

%16

%1

%7

%18

%36

%36

% 3

30 yıl ve üstü

20 - 29 yıl

10 - 19 yıl

0 - 9 yıl

Yüksek Lisans / Doktora

Üniversite

Önlisans

Lise

İlkokul - Ortaokul

56 ve üstü

46 - 55

36 - 45

26 - 35

18 - 25

N: 317

6

Eğitim

Çalışma 

Süresi

Yaş



Görüşmecilerin dağılımı: İl
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%60

%16

%7

%7

%4

%4
%3

Marmara Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu
Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi



Görüşmecilerin dağılımı: Çalışma yaşamı
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% 93 şu an aktif 

olarak medyada 

görev yapıyor

%4

%1

%4

%8

%9

%10

%14

%50

Diğer

Web TV

Radyo

Dergi

Haber Portalı

Televizyon

Ajans

Gazete

Editoryal %44

Saha %28

Yönetsel
%22

Diğer %6

Çalışılan Mecra

Çalışılan Pozisyon
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Araştırma Sonuçları
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Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar
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Evet
%73

Hayır
% 27

1. Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasal 

düzenlemelerden haberdar mısınız?

Evet
%7

Hayır
% 88

Kararsız
%5

N:231

2. Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasal 

düzenlemelerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

N:317



Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar
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A) Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55 56 ve üstü
İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans Üniversite

Y. Lisans / 

Doktora

Evet %73 %64 %74 %72 %71 %86 %0 %56 %63 %78 %80 

Hayır %27 %36 %27 %28 %29 %14 %100 %44 %38 %22 %20

1. Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasal düzenlemelerden haberdar mısınız?

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Evet %73 %71 %71 %78 %79 %51 %12 %11 %10 %8 %3 %0 %5 %47 %29 %18 %7

Hayır %27 %29 %29 %22 %21 %48 %17 %8 %7 %8 %8 %1 %2 %36 %28 %33 %4 



Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar
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A)  Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55 56 ve üstü
İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans Üniversite

Y. Lisans / 

Doktora

Evet %7 %0 %8 %6 %10 %0 %0 %0 %20 %8 %2

Hayır %88 %71 %88 %89 %85 %94 %0 %93 %80 %85 %96

Kararsız %5 %29 %4 %5 %5 %6 %0 %7 %0 %7 %2

2. Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasal düzenlemelerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editory

al
Saha

Yönets

el
Diğer

Evet %7 %3 %13 %6 %0 %25 %25 %6 %19 %19 %0 %0 %6 %44 %25 %25 %6

Hayır %88 %91 %86 %85 %93 %55 %11 %11 %10 %7 %3 %0 %5 %48 %29 %17 %6 

Karar

sız
%5 %6 %1 %10 %7 %25 %25 %17 %0 %8 %0 %8 %17 %42 %25 %17 %17



Türkiye medyasında sansür / oto-sansür
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3. Uluslararası ve ulusal kamuoyunda, Türkiye medyasında sansürün / oto-sansürün yaygın olduğu şeklinde genel bir 

kanı bulunmaktadır. Bu kanıya ne ölçüde katıldığınızı öğrenebilir miyiz? 

%5

%6

%3

%24

%62

Hiç katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

N:317

Katılanlar % 86



Türkiye medyasında sansür / oto-sansür
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A)  Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55 56 ve üstü
İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans Üniversite

Y. Lisans / 

Doktora

Kesinlikle 

katılıyorum
%62 %46 %65 %61 %57 %71 %50 %46 %50 %66 %70 

Katılıyorum %24 %36 %19 %24 %36 %19 %50 %36 %9 %24 %24 

Kararsızım %3 %9 %2 %5 %0 %4 %0 %8 %3 %2 %3

Katılmıyorum %6 %0 %8 %7 %4 %0 %0 %8 %19 %5 %2 

Hiç 

katılmıyorum
%5 %9 %7 %4 %4 %5 %0 %2 %19 %5 %2

3. Uluslararası ve ulusal kamuoyunda, Türkiye medyasında sansürün / oto-sansürün yaygın olduğu şeklinde genel bir kanı 

bulunmaktadır. Bu kanıya ne ölçüde katıldığınızı öğrenebilir miyiz? 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -

19

yıl

20 -

29 yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editory

al
Saha

Yönets

el
Diğer

Kesinlikle 

katılıyorum
%62 %65 %58 %63 %63 %51 %13 %10 %8 %8 %3 %1 %6 %44 %34 %17 %6 

Katılıyorum %24 %24 %23 %28 %21 %54 %9 %13 %8 %8 %4 %0 %4 %47 %21 %27 %5

Kararsızım %3 %3 %4 %2 %5 %40 %20 %0 %10 %0 %30 %0 %0 %50 %10 %30 %10

Katılmıyoru

m
%6 %4 %7 %8 %5 %44 %22 %6 %11 %6 %6 %6 %0 %32 %21 %37 %11

Hiç 

katılmıyorum
%5 %4 %9 %0 %5 %31 %19 %6 %31 %13 %0 %0 %0 %50 %19 %31 %0



Türkiye medyasında sansür / oto-sansür
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Yolsuzluk (hükümet, belediye, bürokrasi, 

yargı) %92 Toplumsal/sivil hareketler (sokak hareketleri) %37

Medya patronlarının hükümet ve muhalefetle 

ilişkileri
%63

Azınlıklarla ilgili konular (Ermeni/Kürt 

meseleleri) 
%35

Yolsuzluk (özel şirketler, medya) %51 Nefret suçları %33

Büyük şirketlerin/reklam verenlerin 

usulsüzlükleri 
%49 Davaların hukuki süreç takibi %31

Kolluk kuvvetlerinin güç kullanımı %46 Orduya ilişkin haberler %27

Basın/ifade özgürlüğü haberleri %45
Dini cemaatlerin devlet içinde 

kadrolaşmasına ilişkin haberler
%26

Devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 

sürmekte olan davalara ilişkin haberler 
%42 Diğer %6

4. Sizce, Türkiye basınında en çok sansürlenen ya da oto-sansüre maruz kalan haber konuları nedir? 

N:282



Türkiye medyasında sansür / oto-sansür
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4. Sizce, Türkiye basınında en çok sansürlenen ya da oto-sansüre maruz kalan haber konuları nedir? 

A) Yaş B) Eğitim

Toplam 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans

Üniversit

e

Y. Lisans

/ Doktora

Yolsuzluk (hükümet, 

belediye, bürokrasi, yargı)
%92 %70 %96 %94 %89 %85 %100 %87 %90 %94 %93

Medya patronlarının 

hükümet ve muhalefetle 

ilişkileri
%63 %60 %63 %64 %63 %65 %50 %58 %75 %63 %65

Yolsuzluk (özel şirketler, 

medya) %51 %60 %49 %53 %54 %45 %100 %49 %45 %54 %46 

Büyük şirketlerin/reklam 

verenlerin usulsüzlükleri %49 %70 %48 %48 %50 %50 %50 %40 %30 %53 %53

Kolluk kuvvetlerinin güç 

kullanımı %46 %60 %49 %47 %39 %35 %50 %40 %55 %47 %44 

Basın/ifade özgürlüğü 

haberleri %45 %50 %46 %48 %39 %45 %50 %53 %70 %43 %37 

Devlete karşı işlenen 

suçlar kapsamında 

sürmekte olan davalara 

ilişkin haberler

%42 %40 %38 %47 %43 %40 %50 %49 %30 %44 %37



Türkiye medyasında sansür / oto-sansür
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4. Sizce, Türkiye basınında en çok sansürlenen ya da oto-sansüre maruz kalan haber konuları nedir? (Devam) 

A)  Yaş B) Eğitim

Toplam 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans

Üniversit

e

Y. Lisans

/ Doktora

Toplumsal/sivil hareketler 

(sokak hareketleri) 
%37 %40 %41 %37 %32 %25 %50 %29 %40 %40 %32

Azınlıklarla ilgili konular 

(Ermeni/Kürt meseleleri) 
%35 %30 %42 %30 %33 %40 %0 %36 %30 %37 %33

Nefret suçları %33 %40 %39 %34 %22 %30 %0 %22 %25 %36 %39

Davaların hukuki süreç 

takibi
%31 %20 %33 %35 %24 %15 %0 %29 %25 %32 %30

Orduya ilişkin haberler %27 %20 %25 %28 %26 %30 %0 %33 %35 %27 %18 

Dini cemaatlerin devlet 

içinde kadrolaşmasına 

ilişkin haberler
%26

%60 %23 %23 %30 %35 %0 %22 %40 %28 %21

Diğer %6 %0 %6 %8 %6 %5 %0 %11 %0 %6 %7



Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Türkiye Cezasızlık Araştırması 2015 18

4. Sizce, Türkiye basınında en çok sansürlenen ya da oto-sansüre maruz kalan haber konuları nedir? (Devam) 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Yolsuzluk (hükümet, 

belediye, bürokrasi, 

yargı)

%92 %91 %94 %94 %82 %51 %12 %11 %8 %8 %5 %0 %5 %43 %31 %21 %6 

Medya patronlarının 

hükümet ve 

muhalefetle ilişkileri
%63 %67 %58 %61 %77 %48 %12 %10 %10 %7 %6 %0 %6 %43 %31 %20 %6

Yolsuzluk (özel 

şirketler, medya) %51 %50 %51 %58 %41 %54 %11 %11 %10 %6 %6 %1 %4 %39 %33 %23 %5

Büyük 

şirketlerin/reklam 

verenlerin 

usulsüzlükleri 

%49 %51 %48 %49 %53 %51 %12 %7 %12 %5 %7 %0 %4 %45 %30 %19 %6

Kolluk kuvvetlerinin 

güç kullanımı %46 %52 %41 %40 %53 %53 %13 %10 %8 %8 %4 %0 %6 %46 %32 %16 %6

Basın/ifade özgürlüğü 

haberleri %45 %52 %46 %34 %47 
%52

%13 %11 %8 %6 %6 %1 %5 %36 %32 %25 %7

Devlete karşı işlenen 

suçlar kapsamında 

sürmekte olan 

davalara ilişkin 

haberler

%42 %39 %46 %42 %41 %50 %13 %11 %11 %6 %5 %0 %5 %44 %31 %19 %7



Türkiye medyasında sansür / oto-sansür
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4. Sizce, Türkiye basınında en çok sansürlenen ya da oto-sansüre maruz kalan haber konuları nedir? (Devam) 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve üstü
Gazete Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editory

al
Saha

Yönets

el
Diğer

Toplumsal/sivil 

hareketler (sokak 

hareketleri) 

%37 %43 %36 %29 %29 %47 %13 %13 %7 %10 %5 %0 %6 %41 %32 %17 %10

Azınlıklarla ilgili 

konular 

(Ermeni/Kürt 

meseleleri) 

%35 %45 %29 %29 %41 %47 %11 %10 %9 %11 %4 %0 %7 %40 %36 %16 %8

Nefret suçları %33 %44 %28 %24 %35 %53 %13 %10 %5 %8 %3 %1 %7 %39 %35 %19 %6

Davaların hukuki 

süreç takibi
%31 %29 %40 %15 %41 %54 %11 %8 %15 %5 %4 %0 %4 %42 %34 %20 %5

Orduya ilişkin 

haberler
%27 %23 %28 %31 %24 %51 %14 %8 %9 %7 %7 %0 %4 %43 %31 %20 %7

Dini cemaatlerin 

devlet içinde 

kadrolaşmasına 

ilişkin haberler

%26
%28 %23 %29 %24 %38 %14 %11 %12 %11 %8 %0 %5 %45 %26 %22 %8



Yolsuzluk haberleri ve kamu yararı 
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%3

%5

%12

%80

Kararsızım / Fikrim yok

Hayır

Evet, dolaylı bir ilişki görüyorum

Evet, doğrudan bir ilişki görüyorum

5. Yolsuzluk olaylarının habere dönüştürülüp yayınlanmasıyla kamu yararı arasında bir ilişki görüyor musunuz? 

N:317

Yolsuzluk haberleriyle kamu 

yararı arasında ilişki görenler 

% 92



Yolsuzluk haberleri ve kamu yararı 
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A) Yaş B) Eğitim

Top 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55 56 ve üstü
İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans Üniversite

Y. Lisans / 

Doktora

Evet, 

doğrudan bir 

ilişki 

görüyorum

%80 %55 %79 %83 %81 %81 %100 %60 %66 %83 %95

Evet, dolaylı 

bir ilişki 

görüyorum

%12 %37 %10 %10 %17 %14 %0 %32 %13 %10 %3

Hayır %5 %9 %8 %4 %2 %0 %0 %4 %19 %5 %0

Kararsızım –

Fikrim yok
%3 %0 %4 %3 %0 %5 %0 %4 %3 %2 %2 

5. Yolsuzluk olaylarının habere dönüştürülüp yayınlanmasıyla kamu yararı arasında bir ilişki görüyor musunuz? 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Evet, 

doğrudan 

bir ilişki 

görüyorum

%80 %81 %79 %85 %68 %50 %12 %11 %10 %8 %4 %1 %5 %42 %31 %21 %6

Evet, 

dolaylı bir 

ilişki 

görüyorum

%12 %12 %12 %10 %26 %46 %21 %3 %10 %10 %8 %0 %3 %54 %13 %26 %8

Hayır %5 %6 %5 %5 %0 %40 %27 %13 %7 %7 %7 %0 %0 %44 %31 %19 %6

Kararsızım 

– Fikrim

yok

%3 %2 %4 %0 %5 %75 %13 %0 %0 %13 %0 %0 %0 %63 %13 %25 %0



Türkiye’de yolsuzlukla ilgili haber yapmak
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Evet
%55

Hayır
%45

6. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber yaptınız mı?

Evet, 
haber ve 

içerik 
olduğu 

gibi 
yayınlandı

%77

Evet haber 
yayınlandı 

ancak 
içeriğine 
müdahale 

edildi
%13

Hayır, 
haber 

yayınlanm
adı
%10

7. Yolsuzlukla ilgili hazırladığınız son haber yayınlandı 

mı?

N:317
N:175



Türkiye’de yolsuzlukla ilgili haber yapmak
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A) Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55 56 ve üstü
İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans Üniversite

Y. Lisans / 

Doktora

Evet %55 %36 %51 %59 %62 %48 %50 %62 %47 %56 %53

Hayır %45 %64 %49 %41 %38 %52 %50 %38 %53 %44 %48 

6. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber yaptınız mı?

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Evet %55 %43 %62 %60 %68 %60 %12 %11 %10 %2 %2 %0 %4 %40 %34 %24 %2

Hayır %45 %57 %38 %40 %32 %38 %16 %9 %9 %15 %6 %1 %6 %49 %21 %19 %11



Türkiye’de yolsuzlukla ilgili haber yapmak
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A)  Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans Üniversite

Y. Lisans

/ Doktora

Evet, haber ve içerik 

olduğu gibi yayınlandı
%77 %50 %86 %78 %69 %60 %100 %77 %80 %75 %81

Evet haber yayınlandı, 

ancak içeriğine 

müdahale edildi 

%13 %50 %9 %13 %17 %0 %0 %10 %7 %14 %13 

Hayır, haber 

yayınlanmadı
%10 %0 %5 %9 %14 %40 %0 %13 %13 %10 %7

7. Yolsuzlukla ilgili hazırladığınız son haber yayınlandı mı?

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editory

al
Saha

Yönets

el
Diğer

Evet, haber ve 

içerik olduğu gibi 

yayınlandı

%77 %82 %82 %65 %69 %61 %11 %10 %11 %2 %2 %0 %4 %39 %36 %24 %1

Evet haber 

yayınlandı, ancak 

içeriğine müdahale 

edildi 

%13 %10 %11 %15 %23 %50 %14 %14 %9 %9 %5 %0 %0 %41 %36 %23 %0

Hayır, haber 

yayınlanmadı
%10 %8 %7 %20 %8 %61 %11 %11 %6 %0 %6 %0 %6 %50 %22 %22 %6



Türkiye’de yolsuzlukla ilgili haber yapmak
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1 2 3 4 5 6 7 Puan

Haberi doğru bir içerikle 

hazırlamaya %69 %15 %7 %1  %2  %3 %3 6,27

Haberi tarafsız bir biçimde 

sunmaya %18 %55 %17 %3  %3 %1 %2 5,71

Haberi farklı kaynaklarla 

beslemeye ve geliştirmeye %5 %19 %60  %5 %2 %5  %4 4,91

Editör tarafından kabul edilecek 

bir içerik kullanmaya %3 %4 %4 %54 %14 %14 %7 3,61

Editör tarafından kabul edilecek 

bir dil kullanmaya %0 %2 %4 %18 %58 %12 %7 3,05

Çalışılan kuruma zarar 

gelmemesi için haber içeriğini / 

dilini yumuşatmaya 
%1 %2 %8 %15 %10 %59 %5 2,72

Hükümetin olumsuz yaklaşımıyla 

karşılaşmamak veya tepkisini 

çekmemek için haber içeriğini / 

dilini yumuşatmaya

%3
%3 %0 %5 %11 %6 %73 1,73

8. Yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken aşağıdaki konulardan hangilerine öncelik verirsiniz?                                            

Önem sırasına göre numaralandırınız 

N:175
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8. Yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken aşağıdaki konulardan hangilerine öncelik verirsiniz?                                             

Önem sırasına göre numaralandırınız

A)  Yaş B) Eğitim

1. sıra Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans Üniversite

Y. Lisans

/ Doktora

Haberi doğru bir 

içerikle hazırlamaya
%69 %50 %69 %69 %69 %80 %100 %52 %60 %72 %81

Haberi tarafsız bir 

biçimde sunmaya
%18 %0 %16 %24 %14 %20 %0 %42 %20 %12 %13

Haberi farklı 

kaynaklarla 

beslemeye ve 

geliştirmeye

%5 %0 %7 %2 %11 %0 %0 %0 %7 %8 %0

Editör tarafından 

kabul edilecek bir 

içerik kullanmaya 

%3 %0 %2 %5 %6 %0 %0 %3 %0 %4 %3

Editör tarafından 

kabul edilecek bir dil 

kullanmaya 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0

Çalışılan kuruma 

zarar gelmemesi için 

haber içeriğini / dilini 

yumuşatmaya 

%1 %0 %2 %2 %0 %0 %0 %0 %7 %1 %0

Hükümetin olumsuz 

yaklaşımıyla 

karşılaşmamak veya 

tepkisini çekmemek 

için haber içeriğini / 

dilini yumuşatmaya 

%3 %50 %5 %0 %0 %0 %0 %3 %7 %2 %3
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8. Yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken aşağıdaki konulardan hangilerine öncelik verirsiniz?                                                    

Önem sırasına göre numaralandırınız

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

1. sıra Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Haberi doğru bir 

içerikle hazırlamaya
%69 %69 %70 %73 %54 %61 %10 %12 %9 %3 %1 %0 %4 %41 %31 %26 %2

Haberi tarafsız bir 

biçimde sunmaya
%18 %14 %19 %20 %23 %63 %19 %3 %9 %3 %3 %0 %0 %34 %47 %19 %0

Haberi farklı 

kaynaklarla 

beslemeye ve 

geliştirmeye

%5 %2 %5 %8 %8 %56 %11 %0 %22 %0 %11 %0 %0 %11 %44 %33 %11

Editör tarafından kabul 

edilecek bir içerik 

kullanmaya 

%3 %6 %1 %0 %15 %50 %0 %17 %0 %0 %17 %0 %17 %50 %33 %17 %0

Editör tarafından kabul 

edilecek bir dil 

kullanmaya 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0

Çalışılan kuruma zarar 

gelmemesi için haber 

içeriğini / dilini 

yumuşatmaya 

%1 %2 %1 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %50 %0 %0

Hükümetin olumsuz 

yaklaşımıyla 

karşılaşmamak veya 

tepkisini çekmemek 

için haber içeriğini / 

dilini yumuşatmaya 

%3 %6 %3 %0 %0 %20 %20 %40 %20 %0 %0 %0 %0 %80 %0 %20 %0
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9. Sizce, Türkiye’de çalışan bir gazetecinin yolsuzluk haberi yaparken başına ne gibi durumlar gelebilir?

%6

%9

%44

%47

%58

%60

%61

%65

%75

%76

%78

Diğer

Herhangi bir olumsuzluk yaşayacağını sanmıyorum

İşyerinde çalışma pozisyonu / konumu değiştirilebilir

Fiziksel şiddete maruz kalabilir

Kamu otoritelerinden uyarı alabilir

Çalıştığı kurumdan uyarı / ihtar alabilir

Hapis cezası alabilir

Davalar sonucunda tazminat ödemek zorunda kalabilir

Sözlü ya da yazılı tehditler alabilir

İşten çıkarılabilir / işsiz kalabilir

Hakkında çeşitli davalar açılabilir

N:317
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9. A. Sizce, Türkiye’de çalışan bir gazetecinin yolsuzluk haberi yaparken başına ne gibi durumlar gelebilir?

Yaş

Herhangi bir 

olumsuzluk 

yaşayacağını 

sanmıyorum 

Çalıştığı 

kurumdan 

uyarı / ihtar 

alabilir 

Kamu 

otoritelerinde

n uyarı 

alabilir 

İşyerinde 

çalışma 

pozisyonu / 

konumu 

değiştirilebilir

İşten 

çıkarılabilir / 

işsiz kalabilir 

Sözlü ya da 

yazılı 

tehditler 

alabilir 

Fiziksel 

şiddete 

maruz 

kalabilir 

Hakkında 

çeşitli davalar 

açılabilir 

Hapis cezası 

alabilir 

Davalar 

sonucunda 

tazminat 

ödemek 

zorunda 

kalabilir 

Diğer (lütfen 

belirtin) 

Toplam %9 %60 %58 %44 %76 %75 %47 %78 %61 %65 %6

18 - 25 %9 %73 %64 %64 %82 %73 %36 %73 %64 %55 %0 

26 - 35 %13 %57 %59 %45  %75 %74 %46 %82 %66 %66 %4 

36 – 45 
%6 

%62 %58 %47 %76 %75  %49 %76  %61  %64 %10 

46 – 55 %5 %60 %66 %36 %76 %78 %45 %76 %52 %66 %4 

56 ve üstü %5 %58 %33 %38  %71  %81 %48  %76 %57 %62  %10
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9. B. Sizce, Türkiye’de çalışan bir gazetecinin yolsuzluk haberi yaparken başına ne gibi durumlar gelebilir?

Eğitim

Herhangi bir 

olumsuzluk 

yaşayacağını 

sanmıyorum 

Çalıştığı 

kurumdan 

uyarı / ihtar 

alabilir 

Kamu 

otoritelerinde

n uyarı alabilir 

İşyerinde 

çalışma 

pozisyonu / 

konumu 

değiştirilebilir 

İşten 

çıkarılabilir / 

işsiz kalabilir 

Sözlü ya da 

yazılı tehditler 

alabilir 

Fiziksel 

şiddete 

maruz 

kalabilir 

Hakkında 

çeşitli davalar 

açılabilir 

Hapis cezası 

alabilir 

Davalar 

sonucunda 

tazminat 

ödemek 

zorunda 

kalabilir 

Diğer (lütfen 

belirtin) 

Toplam %9 %60 %58 %44 %76 %75 %47 %78 %61 %65 %6

İlkokul –

Ortaokul 
%0 %50 %50  %0 %50  %50 %50 %50 %50 %50  %0 

Lise %10  %54  %52  %36 %68 %68 %44  %70 %64  %74 
%4

Ön lisans %19 %53  %59 %50 %66 %66 %53 %63 %47  %56 %9

Üniversite %9 %61 %60 %48 %78 %78 %45  %81 %61 %64 %6

Yüksek 

lisans / 

Doktora 

%2 %66 %58 %41 %83 %78 %51 %86 %68 %64 %9 
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9. C. Sizce, Türkiye’de çalışan bir gazetecinin yolsuzluk haberi yaparken başına ne gibi durumlar gelebilir?

Çalışma 

Süresi

Herhangi bir 

olumsuzluk 

yaşayacağını 

sanmıyorum 

Çalıştığı 

kurumdan 

uyarı / ihtar 

alabilir 

Kamu 

otoritelerinde

n uyarı 

alabilir 

İşyerinde 

çalışma 

pozisyonu / 

konumu 

değiştirilebilir 

İşten 

çıkarılabilir / 

işsiz kalabilir 

Sözlü ya da 

yazılı 

tehditler 

alabilir 

Fiziksel 

şiddete 

maruz 

kalabilir 

Hakkında 

çeşitli davalar 

açılabilir 

Hapis cezası 

alabilir 

Davalar 

sonucunda 

tazminat 

ödemek 

zorunda 

kalabilir 

Diğer

Toplam %9 %60 %58 %44 %76 %75 %47 %78 %61 %65 %6

0 - 9 yıl %10  %63 %62 %52 %81 %78  %46 %85 %70 %67 %5 

10-19 yıl %10 %59 %59 %40 %70 %70 %48 %74 %58 %64
%8 

20 - 29 yıl %5 %64 %55 %42  %76 %75 %42 %73 %51 %55 %5 

30 yıl üstü %5 %37 %47 %37  %74 %90 %63 %84 %68 %90 %11 
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9. D. Sizce, Türkiye’de çalışan bir gazetecinin yolsuzluk haberi yaparken başına ne gibi durumlar gelebilir?

Toplam Gazete Ajans Televizyon 
Haber 

Portalı 
Dergi Radyo Web TV Diğer

Herhangi bir olumsuzluk yaşayacağını 

sanmıyorum 
%9 %33 %22 %7 %15 %11 %7 %4 %0

Çalıştığı kurumdan uyarı / ihtar alabilir %60 %46 %13 %12 %10 %9 %4 %1 %6

Kamu otoritelerinden uyarı alabilir %58 %51 %15 %8 %11 %7 %3 %1 %4

İşyerinde çalışma pozisyonu / konumu 

değiştirilebilir 
%44 %46 %16 %9 %11 %8 %3 %1 %6

İşten çıkarılabilir / işsiz kalabilir %76 %49 %13 %11 %9 %9 %4 %0 %5

Sözlü ya da yazılı tehditler alabilir %75 %51 %14 %8 %9 %7 %4 %0 %5

Fiziksel şiddete maruz kalabilir %47 %49 %17 %7 %12 %8 %2 %1 %5

Hakkında çeşitli davalar açılabilir %78 %51 %15 %9 %9 %7 %4 %0 %5

Hapis cezası alabilir %61 %53 %12 %9 %8 %8 %4 %1 %5

Davalar sonucunda tazminat ödemek zorunda 

kalabilir 
%65 %55 %12 %9 %9 %6 %2 %0 %5
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9. E. Sizce, Türkiye’de çalışan bir gazetecinin yolsuzluk haberi yaparken başına ne gibi durumlar gelebilir?

Toplam Yönetsel pozisyonlar Editoryal pozisyonlar Saha pozisyonları Diğer 

Herhangi bir olumsuzluk yaşayacağını sanmıyorum %9 %33 %41 %26 %0

Çalıştığı kurumdan uyarı / ihtar alabilir %60 %21 %43 %29 %6

Kamu otoritelerinden uyarı alabilir %58 %21 %44 %32 %3

İşyerinde çalışma pozisyonu / konumu değiştirilebilir %44 %21 %42 %32 %5

İşten çıkarılabilir / işsiz kalabilir %76 %21 %44 %30 %5

Sözlü ya da yazılı tehditler alabilir %75 %20 %45 %29 %5

Fiziksel şiddete maruz kalabilir %47 %27 %43 %27 %3

Hakkında çeşitli davalar açılabilir %78 %20 %44 %31 %5

Hapis cezası alabilir %61 %21 %44 %29 %5

Davalar sonucunda tazminat ödemek zorunda kalabilir %65 %21 %43 %31 %5
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10. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili yaptığınız haberler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? 

%11

%3

%4

%5

%9

%11

%15

%27

%31

%41

Diğer

Hapis cezası aldım / Hapis yattım

İşten çıkarıldım

Çalışma konumum değiştirildi

İşyerimde mobbing’e uğradım

Çalıştığım kurum tazminat ödedi / Tazminat ödedim

İhtar aldım

Çeşitli tehditler aldım

Hakkımda suç duyurusu yapıldı / Ceza davası açıldı /
Tazminat davası açıldı; ancak beraat ettim

Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım

N:175
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Yaş

Herhangi bir 

olumsuzluk 

yaşamadım 

İhtar aldım 

İşyerimde 

mobbing’e

uğradım 

Çalışma 

konumum 

değiştirildi 

İşten çıkarıldım 
Çeşitli tehditler 

aldım 

Hakkımda suç 

duyurusu 

yapıldı / Ceza 

davası açıldı / 

Tazminat 

davası açıldı; 

ancak beraat 

ettim 

Hapis cezası 

aldım / Hapis 

yattım 

Çalıştığım 

kurum 

tazminat ödedi 

/ Tazminat 

ödedim 

Diğer (lütfen 

belirtin) 

Toplam %41 %15 %9 %5 %4 %27 %31 %3 %11 %11

18 - 25 %25 %0  %0 %0  %0 %50 %25 %0 %0 %0 

26 - 35 %57 %9 %4 %0 %0 %17 %22 %0 %7  %12 

36 – 45 %33 %16 %13 %6  %5 %30  %34 %6 %12 %13 

46 – 55 %33 %19 %11 %11 %8 %31 %33 %3 %14 %6 

56 ve üstü %30 %30 %10 %10 %10 %40 %60 %10 %20 %10 

10.A. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili yaptığınız haberler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? 
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10. B. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili yaptığınız haberler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? 

Eğitim

Herhangi bir 

olumsuzluk 

yaşamadım 

İhtar aldım

İşyerimde 

mobbing’e

uğradım 

Çalışma 

konumum 

değiştirildi 

İşten çıkarıldım
Çeşitli tehditler 

aldım 

Hakkımda suç 

duyurusu 

yapıldı / Ceza 

davası açıldı / 

Tazminat 

davası açıldı; 

ancak beraat 

ettim 

Hapis cezası 

aldım / Hapis 

yattım 

Çalıştığım 

kurum tazminat 

ödedi / 

Tazminat 

ödedim

Diğer (lütfen 

belirtin)

Toplam %41 %15 %9 %5 %4 %27 %31 %3 %11 %11

İlkokul –

Ortaookul
%0 %0 %0 %0 %0 %100 %100 %0 %100 %0

Lise %42 %19  %13 %3 %3 %29 %48 %6 %13 %0

Ön lisans %67 %20 %0 %0 %0 %20 %13 %0 %7 %0

Üniversite  %37 %13 %10 %7 %5 %29 %25 %3 %9 %17

Yüksek lisans 

/ Doktora
%39 %13 %7 %3 %3 %19 %42 %3 %13 %10 
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10. C. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili yaptığınız haberler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? 

Çalışma 

Süresi

Herhangi bir 

olumsuzluk 

yaşamadım 

İhtar aldım 

İşyerimde 

mobbing’e

uğradım 

Çalışma 

konumum 

değiştirildi 

İşten 

çıkarıldım 

Çeşitli 

tehditler 

aldım 

Hakkımda 

suç duyurusu 

yapıldı / 

Ceza davası 

açıldı / 

Tazminat 

davası açıldı; 

ancak beraat 

ettim

Hapis cezası 

aldım / Hapis 

yattım 

Çalıştığım 

kurum 

tazminat 

ödedi / 

Tazminat 

ödedim 

Diğer 

Toplam %41 %15 %9 %5 %4 %27 %31 %3 %11 %11

0 - 9 yıl %51 %6 %2 %0 %0  %20 %25 %0 %6 %14 

10-19 yıl %41 %14 %10  %4 %4 %27 %34  %4 %11  %8

20 - 29 yıl %33 %20 %15 %10 %5 %28  %25 %3 %10  %13 

30 yıl üstü %23 %39 %15 %15 %15 %46 %62 %15 %31 %8
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10. D. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili yaptığınız haberler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? 

Toplam Gazete Ajans Televizyon 
Haber 

Portalı 
Dergi Radyo Web TV Diğer

Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım %41 %63 %13 %9 %10 %0 %3 %0 %3

İhtar aldım %15 %46 %8 %21 %13 %8 %4 %0 %0

İşyerimde mobbing’e uğradım %9 %47 %7 %13 %7 %20 %7 %0 %0

Çalışma konumum değiştirildi %5 %38 %13 %13 %0 %13 %25 %0 %0

İşten çıkarıldım %4 %57 %0 %0 %14 %14 %14 %0 %0

Çeşitli tehditler aldım %27 %60 %13 %11 %11 %4 %2 %0 %0

Hakkımda suç duyurusu yapıldı / Ceza davası açıldı / 

Tazminat davası açıldı; ancak beraat ettim 
%31 %67 %9 %7 %13 %2 %0 %0 %2

Hapis cezası aldım / Hapis yattım %3 %83 %0 %0 %17 %0 %0 %0 %0

Çalıştığım kurum tazminat ödedi / Tazminat ödedim %11 %63 %0 %16 %16 %5 %0 %0 %0
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10. E. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili yaptığınız haberler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? 

Toplam
Yönetsel 

pozisyonlar 

Editoryal 

pozisyonlar 
Saha pozisyonları Diğer 

Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım %41 %17 %45 %35 %3

İhtar aldım %15 %46 %38 %15 %0

İşyerimde mobbing’e uğradım %9 %31 %38 %31 %0

Çalışma konumum değiştirildi %5 %11 %44 %33 %11

İşten çıkarıldım %4 %43 %43 %14 %0

Çeşitli tehditler aldım %27 %32 %36 %32 %0

Hakkımda suç duyurusu yapıldı / Ceza davası açıldı / Tazminat davası 

açıldı; ancak beraat ettim 
%31 %36 %36 %27 %0

Hapis cezası aldım / Hapis yattım %3 %17 %67 %17 %0

Çalıştığım kurum tazminat ödedi / Tazminat ödedim %11 %37 %42 %21 %0
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%15

%28

%33

%34

%21

%24

%31

%37

%25

%26

%23

%18

%21

%11

%5

%7

%18

%11

%8

%4

Cezasızlık

İnsan hakları

Demokrasi

Hukuk devleti

Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman

3,89

3,76

3,47

2,94

Ağırlıklı 

Ortalama

11. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken ………………….. kavramını ………....kullandım. 

N:175
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11. A. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «cezasızlık» kavramını ………....kullandım. 

Yaş Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %15 %21 %25 %21 %18

18 - 25 %0 %0 %25 %50 %25

26 - 35 %17 %14 %24 %21 %24

36 – 45 %13 %27 %27 %18 %15

46 – 55 %14 %22 %25 %25 %14

56 ve üstü %20 %30 %20 %20 %10

11.A.  Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «hukuk devleti» kavramını ………....kullandım. 

Yaş Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %34 %37 %18 %7 %4

18 - 25 %25 %50 %25 %0 %0 

26 - 35 %29 %35 %19 %12 %5

36 – 45 %34 %33 %19 %8 %6

46 – 55 %39 %42 %17 %3 %0

56 ve üstü %40 %50 %10 %0 %0
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11.A .Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «demokrasi» kavramını ………....kullandım. 

11. A. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «insan hakları» kavramını ………....kullandım. 

Yaş Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %33 %31 %23 %5 %8

18 - 25 %50 %25 %25 %0 %0

26 - 35 %35 %22 %26 %7  %10

36 – 45 %27 %36 %22 %6 %9

46 – 55 %39 %36 %19 %0 %6

56 ve üstü %30 %40 %30 %0 %0

Yaş Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %28 %24 %26 %11 %11

18 - 25 %25 %50 %25 %0 %0 

26 - 35 %29 %24 %21 %12 %14 

36 – 45 %22 %19 %36 %12 %11

46 – 55 %31 %36 %19 %6 %8

56 ve üstü %50 %0 %20  %20 %10
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11. B. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «cezasızlık» kavramını ………....kullandım. 

Eğitim Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %15 %21 %25 %21 %18

İlkokul – Ortaokul %0 %100 %0 %0 %0

Lise %16 %13 %26 %26 %19 

Ön lisans %13 %20 %33 %13 %20

Üniversite %14 %25 %21 %23 %18 

Yüksek Lisans / 

Doktora

%16 %16 
%36 %16 %16 

11. B. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «hukuk devleti» kavramını ………....kullandım. 

Eğitim Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %34 %37 %18 %7 %4

İlkokul – Ortaokul %100 %0  %0  %0  %0 

Lise %19 %39 %26 %7 %10 

Ön lisans %27 %40 %20 %7 %7 

Üniversite %36 %34 %18 %9 %3 

Yüksek Lisans / 

Doktora
%42 %42 %13 %3 %0
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11. B. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «demokrasi» kavramını ………....kullandım. 

11. B. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «insan hakları» kavramını ………....kullandım. 

Eğitim Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %33 %31 %23 %5 %8

İlkokul – Ortaokul %100  %0 %0 %0 %0 

Lise %23 %32 %29 %3 %13

Ön lisans %40 %27 %13 %13 %7

Üniversite
%31 

%30  %27 %4
%8 

Yüksek Lisans / 

Doktora

%42 
%39 %13 %3 %3

Eğitim Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %28 %24 %26 %11 %11

İlkokul – Ortaokul %100 %0 %0 %0 %0 

Lise %32 %23 %16 %16 %13 

Ön lisans %33 %33 %7 %20 %7 

Üniversite %27 %23 %29 %8 %13 

Yüksek Lisans / 

Doktora
%23 %26 %39 %10 %3
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11.C. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «cezasızlık» kavramını ………....kullandım. 

11. C. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «hukuk devleti» kavramını ………....kullandım. 

Çalışma Süresi Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %15 %21 %25 %21 %18

0 - 9 yıl %16 %16 %23 %25 %20 

10-19 yıl %11  %23 %32 %19 %15  

20 - 29 yıl %15  %23 %20 %25 %18 

30 yıl üstü %31 %23 %15 %8 %23 

Çalışma Süresi Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %34 %37 %18 %7 %4

0 - 9 yıl %25 %43 %23 %6 %4 

10-19 yıl %30 %33 %22 %10 %6 

20 - 29 yıl %48 %33  %13 %5 %3 

30 yıl üstü %46 %46  %0 %8 %0 
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11. C. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «demokrasi» kavramını ………....kullandım. 

11. C. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «insan hakları» kavramını ………....kullandım. 

Çalışma Süresi Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %33 %31 %23 %5 %8

0 - 9 yıl %31 %29  %27 %4 %10 

10-19 yıl %30  %34  %21  %7 %8

20 - 29 yıl %35  %33  %25 %3 %5

30 yıl üstü %46 %23 %23 %0 %8 

Çalışma Süresi Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %28 %24 %26 %11 %11

0 - 9 yıl %20  %29 %25 %12  %14

10-19 yıl %33 %25 %25 %10 %8  

20 - 29 yıl %23 %20 %35 %13  %10 

30 yıl üstü %46 %15 %15 %8 %15 
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11.D. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «cezasızlık» kavramını ………....kullandım. 

11. D. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «hukuk devleti» kavramını ………....kullandım. 

Toplam Gazete Ajans TV
Haber 

Portalı
Dergi Radyo Web Tv Diğer

Çok sık %15 %54 %4 %19 %8 %4 %4 %0 %8

Sık sık %21 %54 %14 %11 %14 %3 %5 %0 %0

Bazen %25 %70 %16 %5 %7 %0 %0 %0 %2

Nadiren %21 %57 %11 %14 %11 %3 %0 %0 %3

Hiçbir 

zaman
%15 %61 %10 %6 %10 %3 %3 %0 %6

Toplam Gazete Ajans TV
Haber 

Portalı
Dergi Radyo Web Tv Diğer

Çok sık %34 %57 %12 %14 %5 %3 %5 %0 %3

Sık sık %37 %62 %10 %11 %11 %2 %2 %0 %3

Bazen %18 %68 %10 %3 %13 %3 %0 %0 %3

Nadiren %7 %46 %23 %0 %23 %0 %0 %0 %8

Hiçbir 

zaman
%4 %57 %14 %29 %0 %0 %0 %0 %0
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11. D. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «demokrasi» kavramını ………....kullandım. 

11. D. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «insan hakları» kavramını ………....kullandım. 

Toplam Gazete Ajans TV
Haber 

Portalı
Dergi Radyo Web Tv Diğer

Çok sık %28 %65 %10 %4 %10 %2 %4 %0 %4

Sık sık %24 %67 %14 %12 %2 %0 %2 %0 %2

Bazen %26 %48 %14 %11 %14 %7 %2 %0 %5

Nadiren %11 %61 %6 %17 %17 %0 %0 %0 %0

Hiçbir 

zaman
%11 %58 %11 %16 %11 %0 %0 %0 %5

Toplam Gazete Ajans TV
Haber 

Portalı
Dergi Radyo Web Tv Diğer

Çok sık %33 %63 %12 %7 %7 %2 %5 %0 %4

Sık sık %31 %57 %15 %17 %6 %2 %2
%0

%2

Bazen %23 %63 %5 %8 %15 %5 %0
%0

%5

Nadiren %5 %50 %25 %0 %25 %0 %0
%0 %0

Hiçbir 

zaman
%8 %57 %7 %14 %14 %0 %0

%0
%7
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11.E. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «cezasızlık» kavramını ………....kullandım. 

11. E. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «hukuk devleti» kavramını ………....kullandım. 

Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %15 %21 %25 %21 %18

Editoryal %31 %24 %48 %49 %45

Saha %38 %32 %34 %41 %26

Yönetsel %31 %38 %18 %11 %26

Diğer %0 %5 %0 %0 %3

Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %34 %37 %18 %7 %4

Editoryal %42 %36 %47 %23 %57

Saha %24 %36 %44 %46 %43

Yönetsel %31 %27 %9 %31 %0

Diğer %3 %2 %0 %0 %0
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11. E Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «demokrasi» kavramını ………....kullandım. 

11. E. Bugüne kadar yolsuzlukla ilgili haber hazırlarken «insan hakları» kavramını ………....kullandım. 

Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %33 %31 %23 %5 %8

Editoryal %37 %47 %29 %50 %50

Saha %26 %35 %46 %25 %36

Yönetsel %35 %16 %22 %25 %14

Diğer %2 %2 %2 %0 %0

Çok sık Sık sık Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Toplam %28 %24 %26 %11 %11

Editoryal %35 %45 %39 %53 %32

Saha %27 %38 %35 %26 %53

Yönetsel %39 %14 %24 %21 %11

Diğer %0 %2 %2 %0 %5
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%39

%61

%45

%55

%27

%73

Hayır

Evet

Hayır, kullanmadım

Evet, kullandım

Hayır

Evet

12. "Cezasızlık" kavramının ne 

demek olduğunu biliyor musunuz? 

13. Bugüne kadar 

"cezasızlık" kavramını 

yolsuzlukla ilgili yaptığınız 

haberlerde kullandınız mı? 

14. Yolsuzlukta cezasızlıkla ilgili 

hazırladığınız haberlerin fikri ve 

hukuki takibini yapabiliyor 

musunuz? 

N:317

N:232

N:97
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A)  Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans

Üniversit

e

Y. Lisans

/ Doktora

Evet %73 %64 %73 %71 %76 %86 %50 %70 %81 %72 %75 

Hayır %27 %36 %27 %29 %24 %14 %50 %30 %19 %28 %26 

12. "Cezasızlık" kavramının ne demek olduğunu biliyor musunuz? 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Evet %73 %71 %73 %72  %90 %52 %14 %10 %10 %5 %3 %0 %5 %44 %29 %22 %5

Hayır %27 %29 %26 %28 %11 %44 %14 %9 %8 %15 %6 %1 %2 %44 %26 %22 %8
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A) Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans

Üniversit

e

Y. Lisans

/ Doktora

Evet %55 %100 %49 %57 %54 %67 %100 %52 %61 %59 %42

Hayır %45 %0 %51 %43 %46 %33 %0 %48 %39 %41 %58

13. Bugüne kadar "cezasızlık" kavramını yolsuzlukla ilgili yaptığınız haberlerde kullandınız mı? 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Evet %55 %50 %58 %56 %57 %56 %11 %10 %9 %2 %3 %0 %2 %41 %28 %29 %2

Hayır %45 %50 %42 %44 %43 %58 %15 %10 %9 %3 %1 %0 %1 %47 %35 %14 %4
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A)  Yaş B) Eğitim

Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise Ön lisans

Üniversit

e

Y. Lisans

/ Doktora

Evet %61 %67 %60 %65 %53 %63 %100 %80 %42 %63 %46 

Hayır %39 %33 %40 %35 %47 %38 %0 %20 %58 %38 %54

14. Yolsuzlukta cezasızlıkla ilgili hazırladığınız haberlerin fikri ve hukuki takibini yapabiliyor musunuz? 

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Evet %61 %64 %57 %55  %88 %66 %8 %10 %10 %0 %2 %0 %2 %41 %37 %22 %0

Hayır %39 %36 %43 %46 %13 %39 %16 %11 %11 %5 %5 %0 %11 %42 %13 %39 %5
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1 2 3 4 5 6 7 8
Puan

Kolluk kuvveti şiddeti %33 %17 %17 %12 %7 %7 %3 %3 6,09

Yolsuzluk %25 %19  %12 %21  %11 %6 %2 %4 5,83

Nefret cinayetleri %6 %22 %18 %16 %16 %8 %10 %4 5,02

Rüşvet %6 %20 %12  %15 %25 %13 %6 %2 4,91

Yanlış teşhisle hastanın 

ölümüne neden olan tıp 

görevlileri 

%7 %5  %15  %16 %14  %16 %13  %14 4,03

Dokunulmazlık %12 %5 %10 %12 %8 %12  %29  %14 3,84

Fikri mülkiyet aleyhine 

işlenen suçlar 
%4 %5 %5 %4 %7  %31  %29  %14  3,14

Çocuk istismarı %7 %7 %10 %5  %11 %7  %7  %46 3,14

15. Sizce, "cezasızlık" kavramını kullanabileceğiniz haber konuları nelerdir?                                                                       

Önem sırasına göre numaralandırınız

N:232
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A)  Yaş B) Eğitim

1. sıra Top. 18-25 26 -35 36 - 45 46 - 55
56 ve 

üstü

İlkokul -

Ortaokul
Lise

Ön 

lisans

Üniversit

e

Y. 

Lisans / 

Doktora

Kolluk kuvveti 

şiddeti 
%33 %14 %34 %25 %46 %44 %0 %49 %15 %31 %39

Yolsuzluk %25 %0 %24 %32 %16 %28 %0 %9 %35 %26 %30 

Nefret cinayetleri %6 %14 %11 %5 %0 %0 %0 %6 %8 %6 %5 

Rüşvet %6  %14 %1 %9 %7 %11 %100 %3 %4 %7 %5 

Yanlış teşhisle 

hastanın ölümüne 

neden olan tıp 

görevlileri 

%7 %0 %6 %9 %5 %11 %0 %3 %15 %7 %5 

Dokunulmazlık %12 %14 %9 %14 %16 %6 %0 %14 %4 %13 %11 

Fikri mülkiyet 

aleyhine işlenen 

suçlar 

%4 %29 %5 %5 %0 %0 %0 %3 %12 %4 %2 

Çocuk istismarı %7  %14 %10 %3 %11 %0 %0 %14 %8 %6 %5 

15. Sizce, "cezasızlık" kavramını kullanabileceğiniz haber konuları nelerdir?                                                                     

Öncelik sırasına göre numaralandırınız



Cezasızlık kavramı ve kullanımı

Türkiye Cezasızlık Araştırması 2015 57

C) Çalışma Süresi D) Mecra E) Pozisyon

1. sıra Top.
0-9

yıl

10 -19

yıl

20 -29 

yıl

30 yıl 

ve 

üstü

Gazet

e
Ajans TV

Haber 

Portalı
Dergi Radyo

Web 

Tv
Diğer

Editor

yal
Saha

Yönet

sel
Diğer

Kolluk kuvveti 

şiddeti 
%33 %36 %30 %27 %53 %53 %14 %11 %13 %1 %4 %0 %4 %48 %27 %21 %4

Yolsuzluk %25 %25 %26 %25 %18 %59 %14 %7 %7 %9 %3 %0 %2 %50 %28 %21 %2

Nefret cinayetleri %6 %9 %7 %2 %0 %50 %21 %14 %0 %7 %0 %0 %7 %36 %50 %7 %7

Rüşvet %6  %3 %8 %8 %6 %50 %0 %14 %21 %14 %0 %0 %0 %43 %21 %29 %7

Yanlış teşhisle 

hastanın ölümüne 

neden olan tıp 

görevlileri 

%7 %6 %6 %8 %12 %62 %13 %6 %6 %0 %0 %6 %6 %31 %31 %31 %6

Dokunulmazlık %12 %10 %10 %19 %6 %46 %15 %12 %4 %4 %4 %0 %15 %33 %37 %22 %7

Fikri mülkiyet 

aleyhine işlenen 

suçlar 

%4 %4 %6 %4 %0 %20 %20 %20 %20 %10 %10 %0 %0 %40 %20 %40 %0

Çocuk istismarı %7 %8 %7 %6 %6 %53 %7 %7 %7 %7 %7 %0 %13 %50 %25 %13 %12

15. Sizce, "cezasızlık" kavramını kullanabileceğiniz haber konuları nelerdir?                                                                     

Önem sırasına göre numaralandırınız


