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Uluslararası Hukuki İşbirliği Alman Vakfı (IRZ) ve Ulus-
lararası Hukuki İşbirliği Merkezi (CILC) tarafından or-
taklaşa yürütülen “Kitlesel Medya ve Yargı Arasında-
ki İlişkilerin Güçlendirilmesi” AB Eşleştirme projesi, 
Türk yargı sisteminin medya ile olan ilişkilerini güçlen-
dirmeyi ve sistematik hale getirmeyi hedeflemektedir.  
Bu doğrultuda, yargı kurumları bünyesinde kurulmuş 
olan basın sözcülüğü sisteminin ülke çapında etkin 
hale getirilmesi planlanmaktadır. Basın sözcülüğünün 
görev ve yükümlülükleri konusunda Avrupa Birliği üye 
ülkelerinden uzmanlar projeye katılım sağlayacaklar-
dır. Bu çalışmaların temel hedefi, yargı organları tara-
fından yürütülmekte olan dava ve soruşturmalar hak-
kında, bilgi alma hakkı çerçevesinde, medyaya hızlı ve 
güvenilir bilgi akışının sağlanmasıdır. 

Medya mensuplarının, yargısal faaliyetlerin kendine 
özgü özellikleri ve hassasiyetleri noktasında bilgilendi-
rilerek, çalışmalarında bu özellikleri ve hassasiyetleri 
göz önünde bulundurmaları çalışmanın diğer yönünü 
teşkil etmektedir. Proje kapsamında, Alman ve Hol-
landalı hâkim, savcı ve gazeteciler, Türk meslektaşları 
ile tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşarak, farklı ilgi 
alanlarına sahip olmalarına rağmen mutabakata daya-
lı bir işbirliği için gerekli mekanizmaları bulma fırsatı 
yakalayacaklardır. Proje amacına ulaştığında, adli ma-
kamlarca yapılan bilgilendirme sayesinde vatandaşlar 
bir yandan doğru bilgiye daha hızlı ulaşma imkânı bu-
lacaklar, diğer yandan ise yetkin medya mensuplarının 
sunumu sayesinde yargısal olayları daha kolay anlaya-
bileceklerdir. 
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Proje Bileşenleri 
Bileşen 1:  Adli Basın Sözcülüğünün kurulması 

Bileşen 2:  Temel hakların korunması açısından ba-
ğımsız medya ve yargı arasındaki ilişkilerin güçlendi-
rilmesi 



The aim of the EU Twinning Project on “Improved Re-
lations between Mass Media and Judiciary”, jointly 
implemented by German Foundation for International 
Legal Cooperation (IRZ) and Center for Internation-
al Legal Cooperation (CILC), is to systematize and 
strengthen relations between the Turkish Judicial Sys-
tem and the media. In accordance with this aim, the 
media spokesmanship system established within the 
judicial institutions is intended to operate in an effi-
cient manner throughout the country. Experts from 
the EU Member States will contribute to the project 
regarding the responsibilities and duties of the media 
spokesmanship. The main objective of these activities 
is to provide media with quick and accurate informa-
tion flow regarding the cases and investigations con-
ducted by judicial bodies within the scope of the right 
to demand information. 

Another aim of the activities is to acquaint media mem-
bers with the hallmarks and sensitiveness of the judicial 
activities, and thus, to ensure that they take account of 
these hallmarks and sensitiveness in their work. Ger-
man and Dutch judges, prosecutors and journalists will 
exchange experiences with their Turkish colleagues. 
In this way, they will have the opportunity to uncover 
mechanisms required for a consensus-based cooper-
ation despite their differing scope of interest. 

Once the project has achieved its goal, on the one hand 
citizens will be able to reach accurate information 
faster thanks to the information provided by judicial 
authorities, and on the other hand they will be able to 
understand the matters relating to the judiciary easily 
thanks to the presentations by competent media mem-
bers. 
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Project Components
Component 1: Establishment of Judicial Media Spokes-
manship

Component 2: Strengthening relations between inde-
pendent media and the judiciary in terms of protecting 
fundamental rights


