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KARAR NO: 2019- 30
KARAR TARİHİ:  04.12.2019
ŞİKAYETÇİ: Azat BARIŞ (HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı) Barbaros Mah. 

Tahran Cad. Büklüm Sok. No:117 Kavaklıdere ÇANKAYA/ANKARA)
ŞİKAYET EDİLEN: Ersin ÇELİK (Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü) Mal-

tepe Mah. Fetih Cad. Maltepe Yolu No:6 Topkapı ZEYTİNBURNU/İSTANBUL)

ŞİKAYET KONUSU: 
Yeni Şafak Gazetesinde 19.09.2019  tarihinde yayımlanan  ‘Belediyeleri Kandil 

yönetiyor’ başlıklı haberde, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) ve yönetimin-
de olduğu belediyelere yönelik iftira atıldığı savunularak şikayette bulunulmuştur.

HDP Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcı-
sı Azat Barış tarafından 20.09.2019 tarihinde yapılan şikayet başvurusunda özetle 
şöyle denilmiştir:

“Gazete, Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal edecek şekilde partimizi karalamaya yö-
nelik yayınlarını sürdürüp, eleştiri sınırlarını aşan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere 
yer vermektedir.

Gazetecilik ilkelerini gözardı eden bu gazete, söz konusu manşette haberin mad-
di unsurlarını bulundurmaya gerek duymamıştır. Haberde ‘Ne, nerede, nasıl, ne-
den ne zaman ve kim?’ sorularının tümünün yanıtı bulunmamaktadır.

İlkesiz ve sorumsuz bu yayıncılık aynı zamanda ülkede tansiyonun yükselmesi-
ne neden olmaktadır. Ülkenin bir çok kentinde teşkilatımıza (HDP) ve seçmenleri-
mize yönelik saldırılara zemin hazırlamakta ve toplumsal barışı zedelemektedir.”

Şikayet başvurusunda söz konusu haberle ilgili Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 6, 
9, 10, 12 ve 13’üncü maddelerinden işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ: 
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin 

Çelik’e 23.09.2019 tarihinde PTT ile ulaştırılmış ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.
Şikayet edilen, şikayet başvurusundaki iddialara süresinde herhangi bir yanıt 

vermemiş, bu nedenle de taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  :
Yeni  Şafak gazetesinde 19.09.2019 günü yayımlanan ‘Belediyeleri Kandil Yö-

netiyor’ başlıklı haberde, yerel seçimde HDP’nin kazandığı belediyelerin, terör 
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örgütü PKK’nın üslendiği Kuzey Irak’ın Kandil Dağı’ndan yönetildiği yazılmıştır. 
Haberin spotunda şu ifadeler kullanılmıştır: 

“HDP’li belediyeleri başkanlar değil, Kandil’in görevlendirdiği militanlar yöne-
tiyor. Başkanlar sembolik olarak görevde görünse de, asıl icraatı bu militanların 
tayin ettiği terör örgütü üyeleri yapıyor. Tüm işleyişi, dağdan gelen ‘tam yetkili’ 
teröristler sağlıyor.” 

Haberin içeriğine bakıldığında, bu ifadelerin dayanağı olarak  ‘gizli tanık’ ve 
‘istihbarat raporlarına yansıyan bilgiler’ gösterilmiştir. 

HDP’li başkanların seçildiği belediyelerin ‘terör örgütü PKK tarafından nasıl 
dizayn edildiğini ortaya koyduğu’  ifade edilen haberde, ‘Terör örgütünün şehir 
yapılanması KCK içerisinde oluşturulan yerel yönetimler kadrosunda görev-
li PKK’lı teröristlerin, HDP’li belediyelerden sorumlu olduğu’, ‘örgüt yönetimi 
tarafından görevlendirilerek şehirlere gönderilen bu teröristlerin, HDP’li beledi-
yelerdeki bütün işleyişi belirlediği’, ‘teröristlerin, HDP’li belediyelerin tüm iş ve 
işleyişinin PKK çizgisinde yapılmasını sağladığı’, ‘Belediye, il ve ilçe başkanları 
ile belediye meclis üyelerine doğrudan emir ve talimat verme yetkisine sahip ol-
duğu’ yazılmıştır.

Haberde, PKK’nın dağ kadrosundan gönderilen teröristlerin, faaliyet yü-
rüttükleri illerde  ‘eş başkan görevlendirilmesi ve görevden alınması’, ‘belediye 
meclisi üyelerinin görevinin sonlandırılması’, ‘seçim sürecinde HDP’nin başkan 
ve meclis üyesi adaylarıyla mülakat yapma yetkisi’, ‘belediye içerisindeki görev 
değişikliği, kooperatiflerin oluşturulması, belediye çalışanlarının örgütlenmesi, 
belediye başkan ve eş başkanları ile meclis üyelerinin eğitimlerinden de sorumlu 
olduğu’ aktarılmıştır.

Yine anılan bilgilere istinaden, HDP’li belediye başkanlarının, bu teröristler-
den talimat almadan ve bilgi vermeden hiç bir işlem yapamadığı belirtilmiş, ‘KCK 
çatısı altında Diyarbakır’da yerel yönetimler merkezi oluşturulduğu’, ‘belediye büt-
çesinden ve çalışanların maaşlarından her ay kesinti yapılarak, örgüte aktarıldığı’ 
ve ‘HDP’li belediyelerin PKK’nın finans merkezi olduğu’ yazılmıştır. 

Haberde yer alan iddiaların maddi gerçekle uyuşup uyuşmadığı; diğer bir de-
yişle, gerçek olup olmadığı, Basın Konseyi’nin inceleme yetkisi dahilinde değildir. 
Haberde yer alan bilgiler netice olarak doğru olsa da olmasa da Yüksek Kurul’un 
incelemesi, Basın Meslek İlkeleri’nde yer alan gazetecilik esasları dahilinde hareket 
edilip edilmediğidir.
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Şikayet konusu haberde yer alan iddialar yeni değildir, medyada daha önce 
de yer almıştır. Bu ve benzeri iddialar çeşitli partilerin sözcüleri ve devletin gü-
venlik birimleri tarafından gündeme getirilmiştir. Terörle mücadelede görevli 
kurum ve kuruluşların yöneticileri bu tür açıklamaları defalarca yapmış, siyasi-
ler çeşitli zaman ve yerlerde hatta gerek Meclis kürsüsünde çok kere bu iddiaları 
tekrarlamıştır.

Haberde yer alan bilgilerin kaynağı ve dayanağı olarak, istihbarat raporları 
ve gizli tanık ifadeleri gösterilmiştir. Keza, bazı HDP’li belediye başkanlarının 
yargılandığı davaların iddianamelerinde de bu ve benzeri suçlamalar yer ala-
bilmektedir.

Durum böyle olunca, Basın Meslek İlkeleri’nin 4. ve. 6. maddesine aykırılıktan 
söz edilemez. Anılan 4. maddeye göre “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının 
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verile-
mez.” Devlete ait kurumların raporlarında yer alan bilgilerin aktarılması duru-
munda, bu bilgiler belirli kişi veya kurumlar açısından şeref ve saygınlığı rencide 
edici nitelikte olsa bile, ortada bir hukuka uygunluk nedeni bulunduğu; yani, ba-
sının bu bilgileri aktarmak hakkına sahip olduğu açıktır. Anılan 6. maddeye göre 
“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın 
veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.” Devletin resmi kurumlarının 
hazırladığı raporlara dayanılarak aktarılan bilgiler açısından, gazetecinin ilave bir 
araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Gazetecinin yapması gereken, böyle 
bir raporun gerçekten var olup olmadığını tespit etmek ve raporun gerçekliği an-
laşıldığı zaman, içeriğini doğru olarak aktarmaktır. Bu yapıldığı zaman, raporun 
içeriği itibariyle ‘gerçeğe aykırı düştüğü’ ve ‘içeriğin gerçekliğinin doğrulanmadığı 
suçlamasına gazeteci muhatap kılınamaz. Durum böyle olunca, Basın Meslek İl-
keleri’nin 10. maddesinde yer alan ‘Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğu-
na inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez’ şeklinde kuralın 
ihlali de söz konusu değildir: haberde yer verilen suçlamaların dayanağı, devletin 
raporlarıdır. Böyle bir raporun varlığı, ‘makul enden’ kıstasını karşılamaktadır. 
Haberde zikredilen türden bir raporun var olmadığı veya raporda yer aldığı iddia 
edilen suçlamaların haberde yanlış olarak aksettirildiği konusunda da bir iddia 
öne sürülmemiştir.

Bu noktada, dayanak teşkil eden raporun mahiyeti (örneğin, hangi kurum ta-
rafından, ne zaman hazırlanmıştır, kime sunulmuştur?) ve gizli tanık ifadelerinin 
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niteliği (örneğin, hangi soruşturma veya davada bu ifadeler yer almaktadır?) gibi 
konularda haberde detay bilgilerinin yer alması daha uygun olurdu. Fakat bu un-
surların eksik olması, tek başına, yukarıdaki kurallara bir aykırılık olduğunu gös-
termez; sadece, habercilik tekniği açısından bir eksikliğe işaret eder.

Buna karşılık, haberin veriliş şekli çok önemlidir. Bir kimseyi ya da kurum 
veya kuruluşu adli suçlarla itham eden bir içerik söz konusu olduğunda, eğer 
ortada iddiaları kanıtlayan bir mahkeme hükmü yoksa, suçlamaların henüz iddia 
düzeyinde olduğu haberden açıkça anlaşılmalıdır. Bu zorunluluk, iddiaların ve 
buna dayanak olan delillerin kuvvet düzeyinden veya bu iddiaların kamuoyun-
da bilinirlik düzeyinden tümüyle bağımsızdır. Nitekim Basın Meslek İlkeleri’nin 
9.maddesine göre, “Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse ‘suçlu’ 
ilan edilemez”. Bu kuralın konuluş amacı, bir suçun işlendiği bağımsız ve taraf-
sız yargı organlarınca tespit edilmediği müddetçe, basının kişilere suçlu damgası 
yapıştırmasını önlemektir. İddiaların daha sonra mahkemeler nezdinde ispat-
lanması durumunda bile, bu kuralın gereğine aykırı yayınlar, 9. maddenin ihlal 
edildiği anlamına gelecektir. 

Şikayet konusu haberin spotuna bakıldığı zaman, oradaki bütün ifadeler, iddia 
konusu suçlamaların kanıtlanmış birer olgu, kesinleşmiş birer vakıa gibi okuyucuya 
aktarıldığı görülmektedir. Her ne kadar haber içeriğinde suçlamaların dayanağı 
olarak istihbarat raporları gösterilse de, bu noktada da suçlamaların henüz dev-
letin idari tespiti niteliğinde olduğu ön plana çıkarılmamış; bilakis, söz konusu 
iddiaların doğruluğu ve gerçekliği kesinmiş gibi bir üslupla bütün haber kaleme 
alınmıştır. Bu noktada bir kez daha vurgulamak gerekir ki, haberde yer alan id-
diaların doğru ve gerçek olması Yüksek Kurulun inceleme alanına girmemekte-
dir; bu husus, yapılan incelemede varılacak sonucu da etkilememektedir. Önemli 
olan, haberi okuyan ortalama ve makul bir insanın, haberi okuduğu zaman bun-
dan nasıl bir intiba edinebileceğidir: 1) Haberde öne sürülen suçlamalar (adliye 
nezdinde kanıtlanmış) kesin yargılar olarak algılanacak nitelikte midir? 2) Yoksa 
bu suçlamaların henüz mahkemelerce kanıtlanmamış birer iddia olduğu okuyucu 
nezdinde açıkça algılanacak mıdır? Eğer ilk durum söz konusu ise, 9. maddenin 
ihlalinden bahsetmek gerekir. Şikayet konusu haber de herhangi bir şüphe unsuru-
na yer bırakmaksızın, haberde aktarılan tüm suçlamaların kesinlikle gerçek olduğu 
izlenimini verecek şekilde kaleme alınmıştır. Bu bakımdan, anılan maddenin ihlali 
söz konusudur. 
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SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 04.12.2019 günü yaptığı toplantıda Yeni Şafak 

Gazetesi Yazı İşleri Müdürü  Ersin Çelik hakkında ‘Belediyeleri Kandil yöneti-
yor’ başlıklı haberle ilgili şikayet başvuruyu görüşüp yukarıdaki tespitleri yaptık-
tan sonra;

a) Şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin 3., 12. ve 13. maddeleri 
açısından ayrıca bir inceleme yapmaya yer olmadığına OYBİRLİĞİ ile,

b) Basın Meslek İlkeleri’nin 9. maddesinin ihlal edildiğinin yeterli olacağına  
OYÇOKLUĞU ile karar vermiş; ihlal yönünde oy kullanan üyelerin OYBİRLİĞİ 
ile şikayet edilen Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik hakkında 
‘UYARI’ kararı almıştır.

KARAR NO :   2019- 31
KARAR TARİHİ: 13.12.2019
ŞİKAYETÇİ:  Basın Konseyi Yüksek Kurulu kararı sonucu re’sen inceleme. 
ŞİKAYET EDİLENLER  :  1) Rahmi TURAN (Sözcü Gazetesi Başyazarı) 
(Halkalı Merkez Mahallesi Abay Caddesi Atlas Sokak. Atlas İş Merkezi A Blok 

No: 6-8/4 HALKALI/İSTANBUL) 
 2) Talat ATİLLA (turktime İmtiyaz Sahibi ve Medya Grup Başkanı) (Kızılır-

mak Caddesi No 13/8 KIZILAY/ANKARA) 

ŞİKAYET KONUSU: 
Sözcü Gazetesi başyazarı  Rahmi Turan’ın  ‘Tokmak 2’  adlı köşesinde 

20.11.2019 tarihinde yayımlanan ‘Müthiş bir haber’ başlıklı yazıda konu edilen 
iddiaların gerçek olmadığı, uydurma nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. Rahmi 
Turan tarafından dile getirilen iddiaların kamuoyunda, duyulması ve böyle bir 
haberin yayımlanmasının, siyaseti dizayn etmeye yönelik  bir  ‘kumpas’ oldu-
ğu görüşü dillendirilmiştir. Yazıyı kaleme alan Rahmi Turan, bu bilgileri yine 
bir gazeteci olan  Talat Atilla’dan aldığını açıklayıp, yazdıklarının  yalan  oldu-
ğunun anlaşılması üzerine özür dilemiştir. Rahmi Turan’a bilgileri kendisinin 
verdiğini önce reddeden sonra kabul eden Talat Atilla da haber kaynağının bir 
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siyasi partinin genel merkez yöneticisi olduğunu iddia etmiş; bu ismi  ‘derisini 
yüzseler de’ açıklamayacağını söylemiştir.

Kamuoyunu uzun süre meşgul etmenin yanı sıra siyasi ortamı ve medyayı sar-
san; her iki kurumun da kamuoyu nezdinde güvenilirliğini zedeleyen olay nede-
niyle Basın Konseyi Yüksek Kurulu 04 Aralık 2019 tarihli toplantısında konunun 
re’sen gündeme alınmasına ve belirlenecek günde olağanüstü toplantıda görüşü-
mesine karar vermiştir. 

Basın Konseyi Sözleşmesi m. 11/D hükmüne göre “BKYK üyelerinden birinin 
veya Genel Sekreterin Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali niteliğinde görerek, ele alın-
masını istediği konuları karara bağlamak” ve anılan Sözleşmenin m. 11/E hükmü-
ne göre “Basın Meslek İlkeleri yönünden incelenmesi yahut Basın Konseyi’nin el 
koyması, basın (medya) yoluyla istenen ve Konseyin işleviyle uyumlu olan olayları 
ayrı bir başvuru beklemeden ele almak” Yüksek Kurul’un görevi dahilindedir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun, 13 Aralık 2019 tarihinde olağanüstü toplan-
tısı gündeminde ele alınan olay baştan itibaren şöyle gelişmiştir: 

RAHMİ TURAN YÖNÜNDEN 
Gazeteci  Rahmi Turan, başyazarı olduğu  Sözcü  gazetesindeki köşesinde  20 

Kasım 2019  tarihinde tarihinde yazdığı ‘Müthiş bir haber’ başlıklı yazıda, Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı’na yakın bir haber kaynağının “Sana bomba gibi bir haber 
vereceğim. Yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil” dediğini belirterek 
özetle şunları söylediğini yazmıştır: 

”9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin Saray, bizim Külliye dediğimiz 
yerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzuruna 
çıktı. CHP’li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliyeye kendi aracıyla değil, değişik 
plakalı başka bir araçla girdi. 

....
CHP’li önemli kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 

memleket meselesini konuştuğu,  Erdoğan’ın ona:  ‘Türkiye’nin güvenliği için se-
nin CHP Genel Başkanı olmak gerekir’ dediği belirtildi. CHP’li siyasetçinin önce ses 
çıkarmadığı sonra itiraz eder gibi bir ifadeyle ‘Engellerim var’ dediği ifade edildi. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise: ’Düşün karar ver. Mem-
leketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum’ şeklinde yanıt verdiği belir-
tiliyor.” 
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Rahmi Turan yazısına şöyle devam etmiştir: 
“Şimdi ‘Kim bu önemli CHP’li?’ diye soracaksınız değil mi? 
Külliye’ye, yani Saray’a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP’linin adını 

söyledi. Ben de bunu sormak  için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen 
ulaşamadım. 

Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum.”  
Söz konusu yazıda ayrıca, siyasette ilginç gelişmeler olduğu; CHP’de suların
bulandırılmak  istendiği, muhalefetin olası bir erken seçim öncesi yıpranma-

mak için önlem alması gerektiğine ilişkin görüşlere de yer verilmiştir. 
Rahmi Turan’ın bu yazısı hem siyaset hem medyada geniş yankı uyandırmış, 

‘Saraya yakın kaynak’ ile ‘Saraya giden CHP’linin kim olduğu’ tartışması başlamış-
tır. Bir gün sonra (21 Kasım) Rahmi Turan, bu kez  ‘Müthiş haber-2’ başlıklı bir 
yazı daha kaleme almış ve şu ifadelere yer vermiştir: 

“Dünkü ‘Müthiş haber’ başlıklı yazım büyük gürültü kopardı. Soran sorana: ‘9 
Kasım akşamı Külliyede (Saray’da) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile görüşen CHP’li kim?’, ‘Haber doğru mu?’ diye soranlar da var. Saray’a 
yakın haber kaynağıma bir kez daha sordum: ‘Yanılmış olmayasın?’ Kesin bir ifade 
ile: ‘Yüzde yüz doğru!’ diye teminat verdi. 

Peki kim o kişi? Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün ‘Ortalığın bu kadar
hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olaca-

ğım’  diye endişeye kapıldı. Ben de ona söylediği ismi  unutacağıma  dair söz ver-
dim. Saray’ı kim ziyaret ettiyse medeni cesaret gösterip kendisi açıklamalı. Ya da 
AKP Genel Başkanı Erdoğan’a sorulmalı.” 

Aynı gün (21 Kasım), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir tele-
vizyon kanalında canlı yayında, partisinde karışıklık çıkarmak için  iktidarın 
devlet kurumlarını devreye soktuğunu  daha önce açıkladığını hatırlatarak, 
Rahmi Turan’ın yazısında ortaya atılan iddiayla ilgili ‘Ben şaşırmadım, doğru-
dur’ demiş, isimle ilgili soruya ‘açıklamak istemiyorum’ yanıtını vermiştir. Bu 
ifadeler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Saray’a  giden CHP’liyi bildiği yorumlarına 
neden olmuştur. 

Rahmi Turan’ın yazısında, görüşen taraflardan biri olarak adı geçen Cumhur-
başkanı Erdoğan, 22 Kasım günü İzmir’de bir toplantıda, böyle bir görüşmenin 
olmadığını kesin dille açıklamış, “Hodri meydan! Eğer böyle bir görüşme yapıldığı 
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ispatlanırsa ben Cumhurbaşkanlığını bırakacağım.  Ey Kılıçdaroğlu, sen de CHP 
Genel Başkanlığı koltuğunu bırakacak mısın?” diyerek iddiayı reddetmiştir. 

Olay bu safhaya gelince  Rahmi Turan  aynı gün (22 Kasım) gece yarısından 
sonra Sözcü Gazetesinin internet sitesine açıklama yapmış, tedavi için Londra’da 
olduğunu, Türkiye’deki havayı öğrenince Saray’a giden ismi açıklamasının şart ol-
duğunu belirterek, “Haber kaynağım bana o CHP’linin Muharrem İnce olduğunu 
bildirdi” demiştir.

Adının ortaya atılmasıyla 23 Kasım günü yaptığı ilk açıklamada “İspatlasınlar 
kendimi Taksim Meydanı’nda yakarım” diyen Muharrem İnce, bir gün sonra (24 
Kasım) Yalova’daki evinin bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, kendisine 
ve CHP’ye parti içindeki bir çetenin kumpas kurduğunu öne sürmüş, onlarla he-
saplaşacağını söylemiştir. (Nitekim Muharrem İnce iki gazeteci hakkında hem suç 
duyurusunda bulunmuş, Rahmi Turan’a 5 kuruşluk, Talat Atilla’ya da 3 kuruşluk 
tazminat davası açmıştır.) 

Rahmi Turan,  24 Kasım  günü  ‘Siyaseti sarsan olay’  başlıklı yazısında ise ta-
raflarca yalanlanan  ‘Müthiş bir haber’  yazısını nasıl yazdığını anlattıktan sonra, 
haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamıştır. Baskılara rağmen 
haber kaynağını meslek anlayışı gereği açıklamadığını, ancak Talat Atilla’nın bir 
internet sitesine yaptığı açıklamada “Haber kaynağı ben değilim, bunu söyleyenleri 
mahkemeye vereceğim” dediğini belirten Rahmi Turan, “Ne yazık ki bu kuralı Ta-
lat Atilla kardeşim bozdu. Evet ‘Muharrem İnce, Saray’da Erdoğan’la görüştü’ şek-
lindeki haberimin kaynağı Talat Atilla’dır” demiştir.

Bunca yıllık gazetecilik geçmişine rağmen ‘Yalan yazan başyazar’ konumuna
düşürülen Rahmi Turan, 26 Kasım’da ‘Özür diliyorum’ başlıklı yazısında hem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hem Muharrem İnce’den, hem de okurlardan özür 

dilemiştir.

TALAT ATİLLA YÖNÜNDEN 
Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan’a,  ‘yalan’ ve  ‘kurmaca’ olduğu ortaya 

çıkan ‘Erdoğan- İnce görüşmesi’ haberinin bilgisini tarihi, yeri, saatiyle veren kay-
nak olduğu ortaya çıkan Talat Atilla, bir gazetecidir. Ankara merkezli TURKTI-
ME Haber Portalının künyesinde Talat Atilla’nın adı ‘Sahibi ve Medya Grup Baş-
kanı’ olarak geçmektedir.
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Sahibi olduğu sitede yazdıklarıyla ve katıldığı televizyon tartışma programla-
rındaki sözleriyle, kulis haberciliğine yatkın özelliğe sahip bir gazeteci olduğu izle-
nimi veren Talat Atilla, ‘yalan’ çıkan bu görüşme bilgisini önce Sözcü yazarı Uğur 
Dündar’a iletmiş, o ‘güvenilir bulmayıp’ yazmayınca da yine aynı gazetenin başya-
zarı Rahmi Turan’a ulaştırmış ve onun köşesinde yazdırmayı başarmıştır.

Talat Atilla, aktif gazetecidir ve elde ettiği haberi kendi yayımlama olanağına 
sahipken, bunu yapmayıp 10 gün boyunca yayımlayacak gazeteci aramıştır. Bunu 
yaparken neden iktidarı destekleyen bir gazeteciyi değil de iktidara muhalif bi-
linen gazetecileri ve gazeteyi seçtiği sorusunun yanıtı bilinmemektedir. Verdiği 
bilginin gerçek olmadığı ortaya çıkınca önce “Haber kaynağı ben değilim, bunu 
söyleyenleri mahkemeye vereceğim”  diyen  Talat Atilla,  haberi yazan  Rahmi Tu-
ran kaynağın kendisi olduğunu yazınca da “Benim kaynağım CHP Genel Merke-
zi’nde önemli bir kişidir. Derimi yüzseler o ismi açıklamam” demekle yetinmiştir. 

Basın Konseyi Genel Sekreterliği’nce haklarında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal-
den inceleme başlatıldığına dair yazı, Rahmi Turan ve Talat Atilla’ya 05.12.2019 
tarihinde posta ile ulaştırılmış, ‘alındı’ belgeleri gelmiştir. 

Taraflar gönderilen yazılara süresinde yanıt vermemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Gazeteci Rahmi Turan, yarım asrı aşan meslek yaşamında çıkardığı gazeteler 

yüksek tirajlara ulaşmış, deneyimli bir gazetecidir. Yüksek tiraja sahip Sözcü’nün 
başyazarıdır, kamuoyunda etkili bir isimdir.

Sözcü’de  20 Kasım 2019  günü yazdığı  ‘Müthiş bir haber’  başlıklı  yazısı  hem 
medyada hem siyasette geniş yankı uyandırmıştır. Bir gün sonra  ‘Müthiş ha-
ber-2’ başlıklı bir yazı daha kaleme alarak tarafları açıklama yapmaya çağırmış; ha-
berin ‘yüzde yüz doğru’ olduğunu tekrarlamış, haber kaynağını gizlemek için de bu 
kişinin ‘Saray’a yakın’ ve ‘işinden olma endişesi taşıdığı’ ifadelerine yer vermiştir.

Rahmi Turan’ın köşesinde yayımladığı bu  ‘müthiş haber’in  ne yazık ki  ‘ya-
lan’  ve failleri tam olarak henüz belli olmayan  asparagas bir haber olduğu or-
taya çıkmıştır. Bu durumdan sadece Sözcü başyazarı Rahmi Turan ve ona yalan 
haberi veren ve yine bir gazeteci olan Talat Atilla değil, medyanın inandırıcılığı ve 
hedef alınan siyasetçiler de yara almıştır.

Olayda esas sorumlu olan gazeteci Talat Atilla, kendisinin yayımlama olanağı 
varken bunu yapmamış; günlerce kapı kapı dolaşarak yüksek tirajlı Sözcü gaze-
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tesinin başyazarına yalan haberi yayınlatmış;  meslektaşının güvenini suiistimal 
etmiştir. Meslektaşına güvendiği için onun kendisine ilettiği haberin yalan çıkaca-
ğına hiçbir ihtimal vermeden yayımlayan Rahmi Turan’ın köşesindeki yazıda adı 
geçen siyasetçilere iftira atılmış; bu ‘kumpası’ kuranlar ise gizlenmiştir.

Deneyimli bir gazeteci olmasına karşın Rahmi Turan, doğru olup olmadığını 
sorgulamadan kendisine söyleneni gerçekmiş gibi köşesine taşımıştır.  İddianın 
doğruluğunu teyit edebilecek hiçbir bulguya ulaşamamasına rağmen, iddiaları ke-
sin bir olguymuş gibi yayımlamıştır. Kaynağı olan gazeteciye ‘Neden haberi kendin 
yazmıyorsun da bana veriyorsun?’ diye sormamıştır. Oysa, gazetecilikte şüphe te-
mel ilkedir. Kendisi tanınmış bir yazardır, adı geçen taraflara kolayca ulaşıp iddia-
yı doğrulatması mümkünken bunu yapmamıştır. Saray’a gittiği söyleyen CHP’liyi 
aradığını ve ulaşamadığını söylemesi, bu kadar önemli bir haberi doğrulatmadan 
yazmasına mazeret olamaz. Kaldı ki, olayın taraflarından Muharrem İnce, yazının 
yayımlanmasından önce kendisini kimsenin aramadığını açıklamıştır.

Açıklanan bu nedenlerle  Rahmi Turan’ın  ‘Müthiş bir haber’  ve  ‘Müthiş ha-
ber-2’ başlıklı yazılarıyla Basın Meslek İlkelerinin birden fazla maddesini ihlal et-
tiği Yüksek Kurul tarafından tespit edilmiştir.

Yalan haberin kaynağı olan TURKTIME Sahibi ve Medya Grup Başkanı gaze-
teci Talat Atilla’nın gerçeğe aykırı bu ‘haberi’  bir meslektaşının yazmasını sağla-
mak suretiyle, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği anlaşılmıştır.  Böylece, haber alma 
hakkı olan kamuoyunun gerçeklere öğrenmesine değil; yanıltılmasına hizmet etmiş-
tir. Diğer bir deyişle, gerçek dışı bu haber nedeniyle halkın gerçekleri öğrenme hak-
kı ihlal edilmiş, kamuoyu yanıltılmış, kamuoyunda farklı algılar oluşturulmuştur.

Bu bakımdan, Basın Meslek İlkeleri’nden, “Kamusal bir görev olan gazetecilik, 
ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve 
gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü maddenin Talat Atilla yö-
nünden ihlal edildiğine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiş; bu ihlalden ötürü KINAN-
MASINA yine oybirliği ile karar verilmiştir.

Haber olarak bildirilen hususun gerçek dışı olması ve kişileri töhmet altında
bırakıp  onları  küçük düşürücü  nitelikte olması  nedeniyle;  “Kişileri ve kuru-

luşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği 
taşıyan ifadelere yer verilemez”  şeklindeki 4’üncü ve “Soruşturulması gazetecilik 
olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin 
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olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ıncı maddelerin de Talat Atilla yönün-
den ihlal edildiğine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiş ve bu ihlallerden ötürü KINAN-
MASINA yine oybirliği ile karar verilmiştir.

Talat Atilla’nın bir meslektaşını kasıtlı olarak yanıltması ve kamuoyunu yanlış 
yönlendirecek gerçek dışı bilginin haberleştirilmesini sağlaması nedeniyle, “Gaze-
teci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürecek yöntem ve tutumlarla yap-
maktan sakınır” şeklindeki 12’inci maddeyi de ihlal ettiğine OYBİRLİĞİ ile karar 
verilmiş ve bu ihlalden ötürü de Talat Atilla’nın KINANMASINA yine oybirliği 
ile karar verilmiştir.

Öte yandan, Genel Sekreterlik önerisinde olmamasına karşın, Yüksek Kurul 
üyelerinden bir kısmı, Talat Atilla’nın  Basın Meslek İlkeleri’nin “Gazeteci, kay-
naklarının  gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. ne-
denlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır” şeklindeki 11’inci mad-
desini de ihlal ettiğini öne sürmüş; bu hususta yapılan oylamada anılan maddenin 
ihlal edildiğine OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir. Gazeteci, her zaman gerçeğin 
peşinde olmak zorundadır ve gerçek olmayan, yanıltıcı haber yapılmasına ne-
den olan kaynak gazeteci tarafından açıklanmalıdır. Bu nedenle Talat Atilla’nın 
11’inci Madde yönünden de KINANMASINA yine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 
(Çoğunluk görüşüne göre, anılan hükmün anlamı şudur: kaynağın gizli tutulması 
kuralının istisnası, bu kişinin çeşitli saiklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı 
hallerdir. Bu durumlarda, kaynağın açıklanması artık mümkündür ve böyle bir 
ifşayı etik ihlal olarak görmek mümkün değildir. Ne var ki, bu durumda kayna-
ğın açıklanmasının mümkün olması başka; bunun zorunlu olması başkadır. Basın 
Meslek İlkeleri’nin 11’inci maddesinin düzenlediği ve koruduğu husus, kaynağın 
gizliliğidir. Gazeteciyi kasten yanıltan kişinin kimliğinin açıklanmasının etik açı-
dan doğru veya gerekli olup olmadığı tartışmasını yapmak mümkün olsa da, Yük-
sek Kurul’un çoğunluk görüşüne göre, 11’inci maddenin düzenlemek istediği hu-
sus bu değildir.)

Bu durumda Talat Atilla’nın, Basın Meslek İlkeleri’nin 3, 4, 6 ve 12’nci madde-
lerini ihlalden OYBİRLİĞİ ile KINANMASINA; yine 11’inci maddesini ihlalden 
de oyçokluğu ile KINANMASINA karar verilmiştir.

Gerçek dışı haberi gazetedeki köşesinde yayınlayan Sözcü yazarı Rahmi Tu-
ran hakkındaki görüşme ve değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki şekilde karar 
verilmiştir: 
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Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yukarıda açıklanan gerekçelerle, Rahmi Tu-
ran’ın da  Basın Meslek İlkeleri’nin  “Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının 
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verile-
mez” şeklindeki 4’üncü ve “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan 
haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlana-
maz”  şeklindeki 6’ncı maddelerini ihlal ettiği OYBİRLİĞİ ile kararlaştırılmış ve 
OYÇOKLUĞU ile KINANMASINA karar vermiştir. Bir üye,’UYARI’ yaptırımı-
nın yeterli olduğu yönünde kanaat belirtmiştir.

Yüksek Kurul yine Rahmi Turan’ın “Kamusal bir görev olan gazetecilik, ah-
laka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve 
gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklindeki 3’üncü maddesini de ihlal ettiğine 
OYÇOKLUĞU  ile karar verilmiş; bu ihlalden ötürü OYÇOKLUĞU ile yine KI-
NANMASINA karar verilmiştir. Rahmi Turan açısından bu tespite yol açan başlı-
ca husus; verdiği yanlış haberin doğruluğunu teyit etmek üzere muhatapları ara-
yıp aramadığına dair birbiriyle çelişkili olan ve muhataplardan birisi (Muharrem 
İnce) tarafından da yalanlanan açıklamalarıdır. 

Rahmi Turan’ın  “Gazeteci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşüre-
cek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır” şeklindeki 12’inci maddesini ihlal 
ettiğine dair Genel Sekreterlik raporunda yer alan öneri ise, OYÇOKLUĞU ile 
kabul görmemiş ve Rahmi Turan’ın bu maddeyi ihlal etmediği tespit edilmiştir.   
Kurul çoğunluğuna göre, Rahmi Turan’ın Basın Meslek İlkeleri’ne aykırı davranış-
larının karşılığı zaten yukarıdaki 3, 4 ve 6’ncı maddeler olup  bunların dışında ve 
bunlara ilaveten hatalı bir yöntem ve tutumu gözlemlenmemiştir.

Son olarak, Rahmi Turan’ın, kendisine yanlış bilgi veren kaynağı açıklama-
sının etik ihlal sayılmayacağı; kendisine iletilen iddia yanlış çıktığı için, artık 
kaynağını saklamak zorunda  olmadığı;  kaynağını açıklaması mümkün iken, 
bunu yapmamakta (bir süre) direnmesinin  ise, kabul edilebilir olduğu tespit 
edilmiştir. Bu bakımdan Basın Meslek İlkeleri’nin  “Gazeteci, kaynaklarının 
gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle 
yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır”  şeklindeki 11’inci maddesi-
nin Rahmi Turan tarafından İHLAL EDİLMEDİĞİNE OYÇOKLUĞU ile ka-
rar verilmiştir.
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KARAR  NO: 2019- 32
KARAR  TARİHİ: 25.12.2019
ŞİKAYETÇİLER: 1- Mehmet OMAY (Pozitif Yaşam Derneği Başkanı)
2- Kağan ÇAVUŞOĞLU (Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği Genel Sekreteri)
ŞİKAYET EDİLENLER:   1- İbrahim AYRAL  (Sabah  Gazetesi muhabiri) 

(Barbaros Bulvarı Cam Han No: 153  BEŞİKTAŞ/İSTANBUL)
2- Erdal ŞAFAK (Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), (Barbaros Bulvarı 

Cam Han No: 153  BEŞİKTAŞ/İSTANBUL)

ŞİKAYET KONUSU : 
Sabah  Gazetesi’nde  31.10.2019  günü manşetten yayımlanan  ‘Özel hastanede 

AIDS skandalı. HIV’li tıbbi malzemeyi 15 hastada kullandılar’ başlıklı haberde-
ki tıbbi ve terminolojik içeriğinin hatalı olduğunu, HIV’li bireylerin yaşam hakla-
rını taciz edildiğini ve ayrıca saldırgan bir dil kullanıldığını savunan Pozitif Yaşam 
Derneği Başkanı Mehmet Omay ve Kırmızı Kurdele İstanbul Yaşam Derneği Ge-
nel Sekreteri Kağan Çavuşoğlu, ayrı ayrı şikayette bulunmuştur. Şikayetçi dernek 
yöneticilerinin benzer iddialara yer verdikleri başvurularda, haberin HIV ile yaşa-
yan bireylerde infial yarattığı iddia edilmiş; ‘AIDS Skandalı’ başlığının da ‘damga-
lama, ötekileştirme ve ayrımcılığa zemin oluşturduğu” savunulmuştur.

Pozitif Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Omay ve Kırmızı Kurdele İstanbul Ya-
şam Derneği Genel Sekreteri Kağan Çavuşoğlu’nun şikayet başvurularında özetle 
şu ifadelere yer vermiştir:

”Haberde yer alan ‘HIV’li hastanın ameliyatı öncesi görevli hemşirelerin kulla-
nılacak solüsyonlarla ilgili hastane yetkililerini uyardığı ancak hastane sahibi Prof. 
Dr. Çelik’in kullanılan solüsyonun pahalı olduğu gerekçesiyle değiştirilmeden kul-
lanılmasını söylediği iddia edildi’ söyleminde belirtilen solüsyon malzemesi, stan-
dart bir dezenfektandır, en küçük sağlık kuruluşlarında bile bulunabilecek kadar 
uygun fiyatlı ve erişilebilir bir malzemedir.

Bu nedenle olayın kurgusunun abartılarak, belirli bir zümreye karşı saldırı nite-
liğindeki hareketin, aslında HIV ile yaşayan bireyleri doğrudan hedef almış olması 
nedeniyle yine toplumsal ötekileştirme ve damgalamaya sebep yaratılmış, tüm ha-
ber genelinde kullanılan saldırgan dilin, direkt HIV ile yaşayan bireylerin tedaviye 
erişim, farklı hastalıklarının tedavisine erişimleri ve sağlık kuruluşlarında ayrımcı-
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lığa maruz kalmalarına yol açılmıştır. Aynı zamanda da tıbbi süreçler ile topluma 
yanlış bilgi verilerek, bir sağlık kuruluşu adına yapılan haberde, dolaylı olarak HIV 
ile yaşayan bireylerin yaşamsal hakları taciz edilmiştir.”

HIV’li bireylerin yaşamını kolaylaştırmak alanında faaliyet gösteren iki sivil 
toplum kuruluşunun, aynı alanda çalışan diğer derneklerle görüşerek şikayet edi-
len yayınla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedilen başvurularda, söz 
konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği savunulmuş; sorumlular 
hakkında gerekli yaptırım kararlarının alınması talebinde bulunulmuştur.

BİLDİRİM VE UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu, şikayet edilen  haberde imzası bulunan Sabah Gazete-

si muhabiri İbrahim Ayral ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak’a 
07.11.2019 tarihinde PTT ile ulaştırılmış ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir.

Şikayet edilenler, şikayet başvurularındaki iddialara yanıt vermemiş, bu neden-
le de taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME:
Sabah Gazetesinde 31.10.2019 tarihinde ‘Özel Haber’ logosu ve muhabir İbra-

him Ayral imzasıyla ‘Özel hastanede AIDS skandalı’ başlıklı haber yayımlanmış-
tır. Başlık altında birinci sayfada kullanılan spotlarda şu ifadeler yer almıştır:

“HIV’li hastaların ameliyatında kullanılan maddeyle 15 ayrı kişi ameliyat edil-
di. Hastalar karantinaya alındı.

Özel Etiler Hastanesindeki ameliyatta kullanılan HİV’li hastanın tıbbi malze-
mesi,15 hastanın ameliyatında kullanıldı. Hastalar AIDS şüphesiyle karantinaya 
alınırken hastane kapatıldı. Hastalara AIDS bulaşmış olabileceği şüphesiyle soruş-
turma açıldı.”

“Sabah sağlık skandalı dosyasını açıyor” cümlesiyle başlayan haberde, “Ameli-
yat yapma yeterliliği ve Sağlık Bakanlığı izinlerine sahip olmayan Özel Etiler Has-
tanesi’nde gerçekleştirilen metabolik cerrahi ameliyatları sonrası yaşanan şüpheli 
ölümler, hasta yakınlarının şikâyeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı 
ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirdi. Hastaneyi mercek altına alan 
yetkililer, sağlık personellerinin de şikâyetleriyle akıl almaz bir ihmali gün yüzüne 
çıkardı” denilmiştir.

Haberde, hastane sahibi ile birlikte bazı doktorlar hakkında soruşturma başla-
tıldığı; hastanenin yoğun bakım, acil servis gibi bulunması zorunlu hayati ünite-
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lerin hiçbirine sahip olmadığı halde ameliyatlar yaptığı; ameliyathanede görevli 
bir  hemşirenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kaydedilmiştir. Bu hemşi-
renin ifadesinde, yasal izin olmamasına karşın metabolik cerrahi ameliyatı olan 
bir hastaya endoskopi yapıldığını söylediği, hasta HIV taşıdığı için kullanılan en-
doskopik solüsyon ilacının başka bir operasyonda kullanılmaması gerekirken, de-
ğiştirilmeden kullanıldığını  iddia ettiği, haberde anlatılmıştır. Haberde, değeri 2 
bin 500 TL civarındaki olduğu kaydedilen dezenfekte solüsyonun değiştirilmeden 
ameliyat edilen 2’i yabancı uyruklu 15 hastanın HIV bulaşma şüphesiyle gizli pro-
tokolle  karantina altına alındığı ileri sürülmüş, bu hastaların isimleri de rumuz 
olarak verilmiştir.

Haberde ayrıca, ameliyatsonrası ölüm riski olan hastaların, bu tür ameliyatla-
rı yapma yetkisi olan başka hastanelere taşındığı; hayatını kaybedenler için sevk 
edildikleri hastanelerde ölüm raporu düzenlenerek yasaya uydurulduğu  ileri sü-
rülmüştür. Ölen hastaların yakınlarının  ihbarda bulunmamaları için ya parayla 
kandırıldıkları, ya da ameliyat öncesi imzaladıkları evrak hatırlatılıp tehdit edildi-
ği iddialarına da yer verilen haberde, sadece ölen 3 hasta yakının suç duyurusunda 
bulunduğu yazılmıştır.

Şikayet konusu haber, İstanbul gibi bir metropolün en merkezi yerinde faaliyet 
gösteren özel bir hastaneyle ilgili iddialar üzerine başlatılan idari ve adli soruş-
turmaya ilişkindir. Konu sağlık ve soruşturulan iddialar da çok ciddidir. Haberde 
hastanenin ‘kapatıldığı’ yazılmış, ancak sahipleri ‘tadilat nedeniyle hasta kabul et-
mediklerini’ söylemiştir ki; sonuçta hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğu tar-
tışmasız bir gerçektir.

Haber bu olguya dayanmaktadır, herkesi ilgilendiren sağlık konusunda yaşanan-
lara kamuoyunun dikkatini çekmek için de gazetenin manşetten verilmiştir. Adli ve 
idari soruşturmanın seyrine ilişkin bilgilere yer verilen haberde soruşturulan iddia-
lar sıralanmış; hem ameliyat edilen HIV’li hasta, hem HIV bulaştığından şüpheleni-
len hastaların isimleri rumuz verilerek kişilik hakları korunmuştur. Şikayet başvuru-
sunda saldırgan dil kullanıldığı iddiası ise somut olgudan çok yorumdur.

Şikayetçilerin başvurularında, haberde ‘AIDS’  kelimesinin başlığa çıkarılma-
sının HIV’li bireylerde endişeye yol açtığı; HIV’li bireylerin doğrudan hedef alına-
rak toplumsal ötekileştirme ve damgalamalarına neden olundu savları ise görünür 
gerçekle bağdaşmamaktadır ve olgu değil, yorum olarak değerlendirilmelidir.
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Haberde tıbbi ve terminolojik içeriğin hatalı verildiği şikayeti ise elbette bir ek-
sikliğe işaret edilmektedir. Ancak günlük gazeteler bilimsel ve tıbbi yayın değildir, 
haberin getireceği fayda dikkate alındığında, okuyucu davranışlarında olumsuz 
hiçbir etkisi olmayacak bu tür hatalar etik ihlali sayılmamalıdır.

Son olarak haberde, ‘hastane sahibi Alper Çelik’in suçlamaları kabul etmedi-
ği, her şeyin yargı sonucu açığa çıkacağını söylemekle yetindiği’ de yazılmış, karşı 
görüşe yer verilmiştir. 

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 25.12.2019 günü yaptığı toplantıda ‘Özel hastane-

de AIDS skandalı’ haberi nedeniyle Sabah Gazetesi hakkında yapılan şikayetle ilgili 
Genel Sekreterlik önerisini görüşmüş, konuyu müzakere edip tartıştıktan sonra;

a) Şikayet başvurusunun kabulüne,
b) Şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri ihlalinin söz konusu olmadığı-

na OYBİRLİĞİ ile karar vermiştir. Bu nedenle de Yüksek Kurul yine OYBİRLİĞİ 
ile Sabah Gazetesi muhabiri İbrahim Ayral ve Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak 
hakkındaki başvuruda ‘ŞİKAYETİN YERSİZLİĞİ’ kararı alınmıştır.

KARARA NO: 2019- 33
KARAR TARİHİ: 25.12.2019
ŞİKAYETÇİ: Adnan GÜRÇALAR (sehzade_2000@yahoo.com)
ŞİKAYET EDİLEN  :  Sinan ÖZEDİNCİK (Günaydın Gazetesi Yayın Yönet-

meni), Barbaros Bulvarı Cam Han No:153  BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

ŞİKAYET KONUSU : 
Sabah Gazetesi’nin magazin eki Günaydın Eki ikinci sayfasında ‘Diş Hekimi 

İlker Erdoğan’la Gülümse Türkiye’ köşesini düzenli olarak yazan Diş Hekimi İl-
ker Erdoğan’ın sürekli kendi reklamını yaptığı savunularak, bunun Basın Meslek 
İlkeleri’nin ihlali olduğu ileri sürülmüştür.

Sabah Gazetesi okuru olduğunu söyleyen Adnan Gürçalar internet üzerinden 
24.11.2019 tarihinde yaptığı başvuruya, şikayet ettiği köşe yazılarından örnekler 
de ekleyerek, şu ifadelere yer vermiştir:
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”Ben Sabah Gazetesi’nin bir okuruyum. Gazetenin Günaydın ekinde bir diş he-
kimine köşe açmışlar. O da ekte görüldüğü gibi reklamını yapıyor. Bunun medya 
etiğine aykırı olduğunu düşünüyorum. Sizin ilkelere bakınca da en az iki üç tanesi-
nin ihlal edildiğini düşünüyorum.”

Şikayetçi başvurusunda gazetenin sorumluları hakkında ‘kınama’ kararı alın-
ması talep edilmiştir.

UZLAŞMA ÖNERİSİ:
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Sabah Gazetesi Günaydın Eki Yayın Yönet-

meni Sinan Özedincik’e 26.11.2019 tarihinde PTT ile ulaştırılmış ve posta  ‘alın-
dı’ belgesi gelmiştir.

Şikayet edilen, şikayet başvurusundaki iddiaya yanıt vermemiş, bu nedenle de 
taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 
Sabah’ın magazin eki Günaydın Gazetesi’nin ikinci sayfasında Diş Hekimi İlker 

Erdoğan düzenli olarak köşe yazmaktadır. Köşede yazarın fotoğrafı da yer almak-
tadır. Bu köşedeki yazılar ayrıca Sabah Gazetesi’nin internet sayfasındaki ‘haber-
ler’ bölümünde de yayınlanmaktadır.

Şikayetçinin başvurusuna eklediği ‘Güzel bir gülüş tüm kapıların anahtarıdır’ 
başlıklı ve çene protezleri fotoğraflarının da yer aldığı köşe yazısının spotunda, 
“Kendinden emin ve samimi bir gülüş, cebinizde duran limitsiz bir kredi kartı gi-
bidir. İnsanların hakkınızda dikkat edecekleri ilk şey gülüşünüzdür. İnci beyazı bir 
gülümsemeye kim dayanabilir ki?” ifadeleri yer almıştır.

Yazının tümüne bakıldığında, bir sağlık yazısından ziyade, estetik tanıtım 
yazısı olduğu anlaşılmaktadır. ‘Kariyerleri etkiler’, ‘Milyon dolarlık gülüş’ ‘Kalite 
ölçülebilir’ ara başlıkları kullanılan uzun yazıda şu ifadeler dikkati çekmektedir:

“Benim amacım, gülüşünüzün elmas gibi parlamasıdır. İnsanların hayatlarını 
daha iyi bir hale getirdiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum.

Pek çok hastamın estetik ameliyat için bıçak altına yatması şaşırtıcı değildir. 
Fakat hiçbiri, estetik ameliyattan sonra bile yeni görünüşlerini güzel bir gülümseme 
olmadan ifade edemezler. Bu dondurma üzerindeki çilek gibidir

Yeni bir gülümseme, sizi daha kendine güvenen ve çekici birisi yapacak.
Mükemmel bir gülümseme, öz güveninizi artırır ve size milyon dolarlar kazan-

dırabilir.
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Toplum, bir kitap hakkındaki hükmünü kapağından verir.
Hayat yeteri kadar zor; güzel bir gülümseme, bütün kapıları ve kalpleri açar. 
Milyar dolarlık bir gülümseme ile kendinizi ne kadar güvende hissettiğinize şa-

şıracaksınız.
Güzel bir gülüşe sahip olmak, yaşamınız boyunca tüm kapıları açmanızda en 

büyük yardımcınızdır.
Amerikan Kozmetik Diş Hekimliği Akademisi’ne göre; Amerikalıların yüzde 

99.7’si gülümsemenin önemli bir sosyal unsur olduğuna inanmaktadır. Amerikalı-
ların yüzde 96’sı ise çekici bir gülümsemenin, sizi karşı cinsin nezdinde daha çekici 
kıldığına inanmaktadır.”

Köşe yazısında ‘Dişlerinizdeki problemler canınızı sıkmasın’ ara başlığından 
sonra da ‘çok sık’, ‘ara sıra’, ‘nadiren’, ‘hiçbir zaman’ ve ‘bilmiyorum’ seçenekli 13 
soru yöneltilmiş, bu soruların birçoğunda ‘çok sık’ seçeneğini işaretleyenin ‘en kısa 
zamanda diş hekimine görünmesi gerektiği’ yazmıştır.

Bu örnekten de anlaşıldığına göre, köşe yazarı İlker Erdoğan, mesleğini estetik 
odaklı yürüten bir diş hekimidir. Yazısında bilimi ve toplum sağlığını gözetmek-
ten ziyade, kendi faaliyet alanı estetiği öncelemiş, kariyer için bilgi ve donanımın 
değil diş estetiğinin temel koşul olduğunu yazmıştır.

Şikayet konusu yazıda, diş sorunları konusunda okurun bilgilendirilmesi değil, 
köşeyi yazan Diş Hekimi İlker Erdoğan’ın estetik operasyonları anlatılmış, tanıtı-
mı (reklamı) yapılmıştır. Gazetelerdeki bu tür içeriklerin ‘Reklam’ ve ‘Tanıtım’ ol-
duğunun açıkça belirtmek zorunluluğu olmasına karşın, şikayet edilen Günaydın 
Gazetesi bu kuralı ihlal etmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu 25.12.2019 günü yaptığı toplantıda Sabah Ga-
zetesi’nin magazin eki Günaydın Gazetesi’nin ikinci sayfasında ‘Diş Hekimi İl-
ker Erdoğan’la Gülümse Türkiye’ köşesi hakkında yapılan şikayetle ilgili Genel 
Sekreterlik önerini görüşmüş, müzakere etmiştir. Sağlık haberlerinin bilgi ver-
me görünümü altında reklam aracı olarak kullanılmasının etik ihlali olduğunu 
benimsenmiştir.

Yüksek Kurul, şikayet konusu Günaydın Gazetesi’ndeki köşe yazısında, Basın 
Meslek İlkeleri’nin “İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde 
yer bırakmayacak şekilde belirtilir” şeklindeki 14’üncü VE; 
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“Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet 
edilemez. Gazeteci halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını gözetir” şeklin-
deki 3’üncü maddesinin ihlal edildiğini saptamıştır.

SONUÇ:
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, konuyu görüşüp tartıştıktan sonra:
a) Şikayet başvurusunun kabulüne
b) Şikayet edilen Sabah Gazetesi’nin magazin eki olan Günaydın Gazetesi Yayın 

Yönetmeni Sinan Özedincik hakkında, OYBİRLİĞİ ile Basın Meslek İlkeleri’nin 2 
maddesini ihlal ettiğine; OYÇOKLUĞU ile de ‘uyarılmasına’ karar verilmiştir.
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 KONSEYİMİZİN ÖNCEKİ BAŞKANI 
ORHAN BİRGİT’İ YİTİRDİK

Basın Konseyimizin kurucularından ve önceki başkanlarımızdan, Yüksek Ku-
rul üyemiz, Türk basını ve siyasetinin ulu çınarlarından gazeteci- yazar ve siyaset-
çi Orhan Birgit’i 15 Ekim 2019 günü kaybettik. 

Orhan Birgit’i, 17 Ekim 2019 günü törenle ebediyete uğurladık. Birgit için ilk 
tören Kadıköy’deki Süreyya Operası’nda yapıldı. Uzun yıllar hizmet ettiği, mil-
letvekili ve bakan olarak kadrosunda yer aldığı CHP’nin düzenlediği bu törenin 
ardından Orhan Birgit’in cenazesi, kendisiyle aynı gün vefat eden CHP eski mil-
letvekili ve bakanlardan Ali Topuz’un cenazesiyle birlikte Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Camii’ne getirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hikmet Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, eski başkanlar Nurettin Sözen, Bedrettin Dalan, Eskişehir Be-
lediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’li çok sayıda milletvekili ve eski bakanın 
hazır bulunduğu cenaze törenine basın, siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayı-
da kişi katıldı.

Basın Konseyi Başkan Pınar Türenç ve kurucu Onursal Başkanımız Oktay 
Ekşi olmak üzere, Yüksek Kurulu üyeleri ve üyelerimizin geniş katılımıyla Basın 
Konseyi’nin temsil edildiği töreninde, taziyeleri Orhan Birgit’in eşi Gülsen Birgit, 
yeğeni Burcu Topal kabul etti. Birgit’in eşi Gülsen Birgit, “Sözün bittiği yerin ve 
sırasının bana geleceğini hiç düşünmemiştim. Ülkesine, halka mesleğine aşık bir 
insandı” dedi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Onursal Başkan Oktay Ekşi ise Basın 
Konseyi’ne yıllardır büyük emek veren ve basın özgürlüğü için heyecanı hiç bit-
meyen basın çınarının kaybından derin üzüntü duyduklarını söylediler.

Cumhuriyet ve demokrasi aşığı olan ve 92 yıllık ömrünü basın ve siyaset dün-
yamıza hizmetle geçiren önceki başkanımız ve Yüksek Kurul üyemiz Orhan Bir-
git’i, cenaze törenin ardından Edirnekapı’daki Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa 
verdik.
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Türk basının ulu çınarı Orhan Birgit, 92 yaşında hayata veda etti.

U N U T M A Y A C A Ğ I Z

Orhan Birgit ve kendisiyle aynı gün vefat eden Ali Topuz için, 
Kadıköy’deki Süreyya Operası’nda yapıldı. Birgit ve Topuz, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğleyin kılınan namazın ardından toprağa verildi.



E T K İ N L İ K L E R İ M İ Z
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BASIN KONSEYİ’NİN, 
‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ’ 
FOX TV VE TUTUKLU GAZETECİLERE VERİLDİ

PINAR TÜRENÇ: “SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”
Basın Konseyi’nin bu yıl ilk kez verdiği Basın Özgürlüğü Ödülü’nü, FOX TV 

Haber Merkezi ile sadece gazetecilik yaptıkları için cezaevinde bulunan tüm tu-
tuklu gazeteciler adına eşleri aldı. Ödüller, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü 
nedeniyle düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi Oditoryum’da yapılan 3 Mayıs Basın 
Özgürlüğü Günü ve Ödül Töreninin açış konuşmasını Basın Konsey Başkanı 
Pınar Türenç yaptı. Türenç, halkın haber alma hakkının savunulması, Basın 
Meslek İlkeleri’nin ödünsüz yaşatılması için 32 yıldır mücadele veren Basın 
Konseyi’nin, bu alanda çalışanları ve medyada görev yapanları teşvik için ilk 
kez bu yıl Basın Özgürlüğü Ödülü verdiğini, bundan böyle her yıl bu ödülün 
verileceğini söyledi.

“BU KARA TABLODAN UTANÇ DUYUYORUZ”

 26 yıl önce 3 Mayıs’ın ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ kabul edildiğini belirten 
Pınar Türenç, ‘’her ne kadar Türkiye’de basının özgür olduğu ve ülkede gazetecilik 
faaliyetinden dolayı tutuklu gazeteci olmadığı savunuluyorsa da, yaşananların bu-
nun aksini kanıtladığını’’ söyledi.

Türenç, gazetecilerin, yazarların, çizerlerin, yaptıkları haberlerden, yazdıkla-
rı yazılardan ve çizdikleri karikatürlerden dolayı yargılandığını, cezaevine atılan 
gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel başvuruya, 3 yıldan uzun 
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süre sonra, önceki gün aleyhte karar verilmesiyle özgürlük umutlarının karamsar-
lığa dönüştüğünü ve gazeteciliğin AYM kararıyla da suç sayıldığını’’ anlatırken, 
‘’artık sözün bittiği yerdeyiz.’’ dedi.

 Pınar Türenç, geçen hafta cezaevine giren Musa Kart’ın, “İp üstünde yürür-
ken, hukuka benzettiğimiz çubuğa tutunuyorduk. Hukuk da elimizden alındı. Ha-
yat alanımız hiç bu kadar daralmamıştı›› sözünü hatırlattı.

“ZORLAMA GEREKÇELERLE GAZETECİYE PRANGA TAKILAMAZ”

Türkiye’nin, Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde bu yıl 180 ülke arasında 
157’nci sırada olduğunu ve ‘Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi’ olarak anıl-
dığını belirten Türenç, demokrasilerde zorlama gerekçelerle gazetecilere pranga 
takılamayacağını hatırlatarak, “Bu kara tablodan utanç duyuyoruz” dedi.

Gazetecilerin elinde taş, sopa, silah olmadığını, dilinde nefret söylemini barın-
dırmadığına dikkati çeken Türenç, “Kaleminin ucunda sadece düşüncelerinden 
dökülen sözcükler vardır. Bu da suç değildir. Olsa olsa gerçeğin peşindeki gazete-
ciye ‘ense patlatma’ tehdidi suç olmalıdır” diye konuştu.

“3 MAYIS’TA TALEBİMİZ: GAZETECİLİK YAPABİLMEKTİR”

Gazeteciliğin, birilerinin dediği gibi ‘maskaralık’ sayılamayacağını belirten Tü-
renç, “3 Mayıs 2019’da talebimiz; düşüncelerin ifade edilebildiği sınıra kadar ga-
zetecilik yapabilmektir. Zorlama gerekçelerin gazeteciye pranga olmadığını basın 
tarihini iyi okuyanlar bilirler. İki asırdır basın özgürlüğü yolunda mücadele veren 
Türk medyasının, mücadeleden yılmayacağı da açıktır. Çünkü demokrasi sevdalı-
sıyız. 3 Mayısları özgürce kutlayacağımız günlerin umudunu yitirmiyoruz’’ dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Basın Konseyi’nin  ilk kez bu yıl koyduğu Basın Özgürlüğü Ödülü, Doğan 
Şentürk yönetimindeki Fox TV Haber Merkezi’ne ve Tüm Tutuklu Gazetecilere 
verildi.

Fox TV’nin ödülünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç verdi. Fox TV Haber 
Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Bültenini sunan Fatih Portakal’la birlikte 
sahneye davet edilen Fox TV Haber Merkezi çalışanları ödülü hep birlikte aldılar. 
Tek tek duygularını anlatan Fox TV Haber Merkezi çalışanları bu ödülün kendi-
lerini onurlandırdığını, halkın haber alma hakkını savunmaya doğruları ekrandan 
halka duyurmaya devam edeceklerini söyledi.
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Tüm Tutuklu Gazeteciler adına Basın Özgürlüğü Ödülü de Basın Konseyi 
Yüksek Kurul üyesi ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk tarafından 
cezaevindeki gazetecilerin eşlerine verildi. Ödülü alan gazeteci eşleri tek tek 
duygularını anlattı ve Basın Konseyi’nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırak-
madığını söyledi.

Basın Konseyi’nin 32 yıllık geçmişinin anlatıldığı tanıtım filmi ille ödül alan 
gazetecilerin haberlerinden ve cezaevindeki gazetecilerin açıklamalarından kesit-
lerin de gösterildiği törene Basın Konseyi üyeleri, gazeteciler, gazeteci cemiyetleri 
ve derneklerinin başkan ve üyeleri, tutuklu gazetecilerin aileleri, basın, siyaset, hu-
kuk ve üniversitelerden çok sayıda davetli katıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ NEDEN VERİLDİ?

Basın Konseyi, halkın haber alma hakkının her hhal ve koşulda savunulması; 
ifade ve basın özgürlüğün ileri demokrasiyle yönetilen ülkelerdeki standartlara 
ulaştırılmasına yönelik çalışmaları nedeniyle bu yıldan itibaren her yıl bir kişi ya 
da kurumu ödüllendirme kararı aldı.

Hazırlanan yönerge gereği Basın Konseyi Yüksek Kurulu yaptığı değerlendir-
mede, tüm olumsuz koşullara, akreditasyonlara, baskı ve tehditlere karşın, halkın 
haber alma hakkından ödün vermeyen, ses getiren ve izlenme rekorları kıran ha-
ber bültenlerini hazırlayan, muhabirinden kameramanına, sunucusundan editö-
rünü kadar FOX TV Haber Merkezi çalışanlarını layık gördü.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, medyanın adeta kuşatma altında olduğu bu dö-
nemde hukuksuz gözaltı ve tutuklamalar, delilsiz iddianamelerle açılan davalarda 
verilen ağır mahkumiyet kararlarıyla cezaevine atılan gazetecilere destek için de 
bu yıl, özel olarak ‘Tüm Tutuklu G azeteciler’ için Basın Özgürlüğü Ödülü veril-
mesini kararlaştırdı.

Basın Konseyi ilk kez 2019 yılında Basın Özgürlüğü Ödülü verdi. Ödül yılda 
bir kez, halkın haber alma hakkını savunan, ifade ve basın özgürlüğüne katkıda 
bulunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.
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Basın Özgünlüğü Ödülü Fox TV ile cezaevindeki tutuklu gazeteciler adına eşlerine verildi
. 

Basın Konseyi’nin 2019 Yılı Basın Özgürlüğü Ödünü, 
Fox TV Haber Merkezi ile Tüm Tutuklu Gazetecilere verildi
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Fox TV Haber Merkezi, 
Basın Özgürlüğü Ödülü aldıkları törene toplu halde katıldı.

Basın Özgürlüğü Ödül töreni Pera Müzesi Oditoryum’da yapıldı
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UNESCO İŞBİRLİĞİ İLE ‘MEDYADA ÖZDENETİMİN ÖNEMİ’  VE
‘DİJİTAL ÇAĞDA ÖZDENETİM’ KONFERANSI
BASIN Konseyi olarak UNESCO ile işbirliği ile yurt içi ve yurt dı-

şından çok sayıda gazeteci ve akademisyenin katılımıyla ‘Medyada Öz-
denetimin Önemi’ ve ‘Dijital Çağda Özdenetim’ konferansını gerçek-
leştirdik. Etik gazeteciliğin ve özdenetimin gerçekleşmesi noktasında 
karşılaşılan sorunları masaya yatırdığımız Şişli Radisson Blu Hotel’deki toplan-
tımızda gazeteciler ve akademisyenlerin sunumlarında Basın Konseyi’nin önemi-
ni vurguladı. Medyanın inandırıcılığının artması ve gerçekten dördüncü kuvvet 
olması için etik kurallara uyulmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Türki-
ye’nin birçok ilinin gazeteciler cemiyetlerinin temsilcilerinin de katıldığı ulusla-
rarası toplantıyı, çok sayıda gazeteci, televizyoncu ve akademisyen ilgiyle izledi. 
7 Mart 1990 tarihinde suikasta kurban giden Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Çetin Emeç’i anılarak açış konuşmasına başlayan Basın Konseyi Başkanı 
Pınar Türenç, “Çetin Emeç’i saygıyla ve bitmeyen bir özlemle andıklarını” söyledi. 
Türenç, “Bindiği aracının içinde acımasız kurşunların katlettiği Çetin Emeç’i ve 
şoförü Sinan Ercan’ı saygı ve özlemle anıyoruz, rahmet diliyoruz. Çetin Emeç, 
ışıklar içinde uyusun, onu özlüyoruz” dedi.

Medyada özdenetimin ve Basın Konseyi’nin işlevinin önemini anlatan Türenç, 
“Bugün Basın Konseyi’nin UNESCO ortaklığında hazırladığımız toplantıda, med-
yadaki özdenetimin önemini konuşacağız. Bu çapta ve bu kadar geniş katılımlı 
bir toplantının sizler özel konuklarısınız. Zannediyorum ki Türkiye çapında ilk 
kez bu konu geniş çapta ele alınıyor, besleneceğimize inanıyorum” diye konuştu. 
Türkiye’de medya üzerindeki kara bulutların dağılmadığını dile geti-
ren Pınar Türenç, “Korku, baskı ve oto sansür nedeniyle gazeteciler mes-
leklerini yapamaz duruma getirildi. Siyasi baskının yarattığı yıkım OHAL 
sonrasında da devam etmekte. Gazetecilere ve medyaya basın tarihinde hiç olma-
dığı kadar baskı uygulanması mesleği olumsuz etkileyen en büyük etken” dedi. 
Pınar Türenç, 120’ye yakın gazetecinin hapiste olduğunu belirterek, “Böyle bir ortam-
da medyada özdenetimi konuşmak zoruma gidiyor.14 bini gazeteci ise içinde bulun-
duğumuz dönemde işsiz. Çalışan gazeteci arkadaşlarımızın ise tedirgin olduklarını 
biliyoruz. Ülkemizde kelimelere cezalar yağarken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle de kadın gazeteci arkadaşlarımı buradan selamlamak istiyorum” diye konuştu. 
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32 yıllık Basın Konseyi’nin yurt içinde ve uluslararası alanda saygın ve köklü bir 
kuruluş olduğunu belirten Türenç, ayrıca Türk Basın Konseyi’nin, Avrupa Ba-
ğımsız Basın Konseyleri Birliği üyesi, Dünya Basın Konseyleri Birliği kurucu 
üyesi, Birleşmiş Milletler Danışman Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu kaydetti. 
Türenç, medyada özdenetimin büyük önem taşıdığını vurgularken “Ne yazık 
ki, son yıllarda Türk medyası her açıdan kan kaybetmeye devam ediyor” dedi. 
Pınar Türenç, medya etiği ve özdenetim kadar gazetecilerin ve gazetelerin bağım-
sızlığının büyük önem taşıdığını vurgularken, tutuklu gazetecilere özgürlük istedi.

İLK OTURUM

İlk oturumun konuşmacılarından olan UNESCO Temsilcisi Adeline Hulin, 
«Avrupa›daki Basın Konseylerinin İşlevleri ve İşleyişi Üzerine Karşılaştırmalı Bir 
Araştırma» başlıklı sunum yaptı. Türk Basın Konseyi ile ortaklaşa yapılan bu top-
lantının ‘Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de Medyada Güven Oluşumu’ konulu 
UNESCO- AB  projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Hulin, medyada 
etik kuralların yerleşmesinde Basın Konseylerinin önemini anlattı, çeşitli ülkeler-
deki Basın Konseylerinden örnekler verdi. 

Özdenetim mekanizmalarının Avrupa›da medyanın temelini oluştur-
maya başladığından söz eden Adeline Hulin, profesyonel ve etik değerle-
rin medyaya mutlaka yerleşmesi gerektiğini, medyada güven inşası için ba-
sın konseyleri gibi kuruluşlara ihtiyaç olduğunu anlattı. Hulin şöyle konuştu: 
“Bu tür kuruluşlar yayıncılar, gazeteciler ve halkın katılımıyla oluşturuluyor fakat 
her birinin yapısı ülkelerin geleneklerine göre, basın konseylerinin özerkliklerini 
nasıl tanımladığını göre değişmekte. Mesela bazı ülkelerde sivil toplum kuruluşla-
rı (STK) basın konseyleri içerisinde temsil edilmezken bazı ülkelerde edilebiliyor-
lar. Ya da eskiden bazı ülkelerde yayıncılar temsil edilmiyordu ama bu şekil başa-
rısızlığa uğradı. Basın konseyindeki üyeler çok farklı yapılanmalara gidebiliyorlar 
ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Hatta bazı ülkelerde basın konseylerinin 
nasıl çalışacakları kendi adalet sistemlerinde tanımlanmış durumda.”

Adeline Hulin, Türkiye’de de Basın Konseyi’nin başarılı çalışmalarıyla dikkat 
çektiğini ve bölgedeki öneminin büyüdüğünü kaydetti.

MURAT ÖNOK’UN SUNUMU

Basın Konseyi İkinci Başkanı ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. R. Murat 
Önok da “Türkiye’de Basın Konseyi’nin Tarihçesi, İşleyişi ve Karşılaşılan Güncel 
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Zorluklar” başlıklı sunum yaptı. Önok, “Bu konferansı Basın Konseyi, UNESCO, 
Avrupa Birliği işbirliği çerçevesinde düzenlenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla 
UNESCO ve Avrupa Birliği’nin finansal katkısı ile başka faaliyetlerimiz de oldu. 
Bunlardan biri de Basın Meslek İlkelerimizi, çalışma kurallarımızı ve başvuru 
yöntemlerini tanıtan bu broşürün Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması oldu. 
Ayrıca, biz yine bu proje kapsamında bir tanıtım videosu da hazırladık” dedi.  
Türkiye’de ilk özdenetimin 1960’lı yıllarda kurulan Basın Şeref Divanı’nı olduğunu 
belirten Doç. Dr. Önok, “Basın Ahlak Yasası adlı mesleki ilkeler rehberi hazırlayan Ba-
sın Şeref Divanı ancak 148 vaka inceleyebilmiş ve 1967 yılında fiilen dağılmıştır” dedi. 
Basın Konseyi’nin kuruluşu çalışmalarını da anlatan Doç. Dr. Önok, “Basın Kon-
seyi’nin kuruluş çalışmaları esnasında belki de en etkin rolü alan kişi olan, Hürri-
yet Gazetesi’nin o dönemdeki başyazarı Oktay Ekşi’yi bu noktada anmak isterim. 
Toplam üç taslak hazırlayan Oktay Ekşi, 1986 Mayıs’ında bir toplantıda taslağı 
tartışmaya açmıştır. Yine 1986’da oluşturulan bir çalışma grubu, eleştiri ve öneri-
leri dikkate alan nihai bir taslağı 294 basın mensubunun dikkatine sunarak Basın 
Meslek İlkeleri’ni ve Basın Konseyi Sözleşmesi’ni meydana getirdi. Netice olarak, 
Çalışma grubunun bir buçuk yıl devam eden çabaları sonucunda, Basın Konseyi 6 
Şubat 1988 tarihinde fiilen kurulmuştur” dedi.

DOĞAN ŞENTÜRK’ÜN SUNUMU

Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de ‘Televizyonda Ha-
ber Yapmak ve Karşılaşılan Etik Sorunlar’ başlıklı sunumuyla Türkiye’de televiz-
yon haberciliği alanında yaşadıkları sıkıntıları anlattı.  Basında oto sansürün ya-
nında gazetecilerin can güvenliklerinin konuşulması gerektiğini de vurgulayan 
Şentürk, “Haber merkezlerinin tepelerine gazetecilerin vicdanlarını koymazsa-
nız, erk gelir haber merkezlerini işgal eder. Otorite bildiğini okur. Sansürün bir 
sonraki evresi hedef göstermedir. Türkiye’de siyasi liderler açıkça medya çalışan-
larını hedef gösterebiliyor. Gelinen trajik noktanın hepimiz farkındayız.” dedi. 
Fox Tv’nin bir çalışanı olarak siyasilerden bu haberi yayınlama, şu habe-
ri yapma diye bir telefon almadığını kaydeden Şentürk, “Fakat gelinen 
noktada illa ki buna gerek yok. İktidar RTÜK aracılığıyla sana engel ola-
biliyor. RTÜK tarafından cezalandırılabiliyorsunuz ve RTÜK burada vaz-
geçirici görevi üstleniyor. Üç günlük bir yayın durdurmanın bedeli bir kana-
la ortalama 2 milyon TL. Medya kuruluşlarının birer ticari şirket olduklarını 
ve yayın hayatlarının buna bağlı olduğunu unutmamak lazım” diye konuştu. 
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“RTÜK’ün geçen yıl haber bültenlerinin reyting sıralamasından çıkarılması-
nı konuştuğunu anlatan Doığan Şentürk, “Temsilci olarak gittiğimizde ha-
berlerde cinayet, taciz gibi haberlerin çokluğundan bahsedildi ve reyting-
lerden çıkartalım dediler. Biz anladık ki bu durum Fox TV’ye yapılan bir 
operasyon. Çünkü bu tür haberleri en az gösteren kanallardan birisiyiz” dedi. 
Fatih Portakal’ın Erdoğan tarafından hedef gösterilmesine de değinen Şentürk, 
“Ne yapmak lazım sorusunu kendime de soruyorum fakat içinde bulunduğu-
muz nokta öyle bir durumda ki ne bir yol açabiliyoruz ne de bir yol gösterebili-
yoruz” dedi.

İKİNCİ OTURUM

İkinci oturumda ‘Dijital Çağda Özdenetim’ konusuna ayrıldı. MEF Üniver-
sitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Güçlü Akyürek ‘Dijital Çağda Bilgi Edinme Hakkı’ 
konulu sunum yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) basını demok-
rasinin bekçisi olarak tanımladığını belirten Akyürek, ifade özgür-
lüğünün çıkış noktasında haber alma özgürlüğü olduğunu söyledi. 
Dijital çağda haber almanın oldukça kolaylaştığından bahseden Akyürek, “Dün-
yanın bir yerinde bir olay olduğunda o haberi almanız saniyelerle belki dakikalarla 
sınırlı. Şimdi ve gelecekte asıl önemli olan nokta bilginin ve haberin ne kadar gü-
venilir olduğu olacak” diye konuştu.

AIDEN WHITE

Londra merkezli uluslararası alanda örgütlü basın meslek kuruluşlarından biri 
olan Etik Gazetecilik Ağı’nın Müdürü Aiden White ise ‘Türkiye’de Etik Gazetecili-
ğin ve Özdenetimin Gerçekleşmesi İçin Dayanışmanın Önemi’ konulu sunum yaptı. 
Dünya genelindeki gazetecilerin sıkıntılarının hemen hemen bir-
birine yakın olduğunu düşündüğünü belirten White, teknolojiy-
le birlikte gazeteciliğin mantığının da değiştiğini söyledi. Mantığın de-
ğişmesiyle finansman modellerinin değiştiğini de kaydeden White, basın 
konseylerinin kurulmasının mecburiyetini anlattı. Aiden White, şunları söyledi: 
“Bilgi çerçevesi eskiye göre daha çok kutuplaştı, parçalandı ve siyasallaştı. Muaz-
zam bir kaos oluştu. Eskiden gazetelerde hangi haberlerin nasıl yapılacağı konu-
şulurdu, plan yapılırdı. Ama artık yapılmıyor. Facebook, Google gibi devler bilgi-
yi tahakküm eden kurumlar haline geldiler. Bence gazetecilik altın çağını yaşıyor 
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ama hem bu şirketler nedeniyle manipüle ediliyorlar hem de devlet ya da şirketler 
tarafından muazzam bir baskı altında tutulmaya çalışıyorlar. Onun dışında eski-
den devlet ve şirketler medyaya baskı oluştururken şimdi halk da oluşturuyor. Go-
ogle ve Facebook gibi şirketler bizim gazeteciliğimizi suiistimal ederek haberleri 
ücretsiz yayınlıyorlar ama gazetecilerin emeğini de sömürüyorlar. Sosyal medya 
ve gazetecilik arasına bir çizgi çizmemiz lazım. Çünkü ikisi farklı şeyler. Artık po-
pülist bir habercilik anlayışı var ve bu durum dezenformasyon sağlıyor.”

ELINA GRUNDSTROM’UN KONUŞMASI

Finlandiya Basın Konseyi Başkanı Elina Grundstörm’ün ‘Medyada Algoritma 
Kullanımı ve Bununla Bağlantılı Etik Meseleler’ başlıklı sunumunu yaptı. Elina Grun-
dstörm, hem ülkesinde hem uluslararası medya etiği konusunda durumu anlattı. 
Finlandiya’nın haberlerde otomasyona doğru gittiğini kaydeden Grundstörm, “Ya-
pay zekâ destekli gazetecik zaten hali hazırda gerçekleştiriliyor. Amaç muhabirlerin 
yerlerini alması değil, onlara destek olması. Bilgisayar programları ya da bu program-
ları hazırlayan mühendislerin gazetecilerin nasıl çalıştığı ve etik meseleleri bilmesi 
gerekiyor. Gazetecilik etiği mühendislere tam anlamıyla anlatmamız gerekiyor ve 
bu etik değerlerin yazılan algoritmalara entegre edilmesi gerekiyor” diye konuştu. 
Toplum içerisinde bir güven inşa etmek zorunda olduklarını dile getiren Grun-
dstörm, “Medya kendi kendini eleştiren bir organizasyon olduğu zaman güven 
oluşturur. Özdenetimin Finlandiya’da çok iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Finlandiya 
medya okuryazarlığı konusunda dünyada üst seviyede bulunuyor. Finlandiyalı 
gazeteciler medya etiği ve kurallarına bağlı kalıyorlar” dedi.

BARIŞ PEHLİVAN’IN KONUŞMASI

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ‘Türkiye’de İnternet Ortamında 
Haber Yapımı’ başlıklı sunumunda kendi yönettiği internet sitesinde yaşadıklarını 
anlattı. Barış Pehlivan, 2011 yılında tutuklandığını hatırlatarak, “Ben gazeteci olarak 
Silivri Cezaevine 19 ay boyunca belgelerin sahte olduğunu, be belgelerin polis ve sav-
cıların bulunduğu bir çete tarafından yazıldığını kanıtlamaya çalıştım. Suçsuz oldu-
ğumuz ortaya çıktı ve tahliye edildim. Bunu şu nedenle anlatım; gazetecilikten, med-
ya etiğinden bahsediyorsak Türkiye’nin yayın tarihi bu noktaya ışık tutuyor” dedi. 
Pehlivan son 3 yıldır düzenli olarak haftada 10 haberinin silindiğini, hakimlerin 
ve savcıların haberi okumadan erişim engeli getirdiklerini anlattı. Basın Konseyi 
etkinliğinde, Türkiye’nin her tarafından çok sayıda gazeteci cemiyetlerinin temsil-
cileri, yazarlar gazeteciler ve eğitimciler
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç açış konuşmasını yaptı

Basın Konseyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Murat Önok
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UNESCO Temsilcisi Adeline Hulin

FOX TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk
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Londra merkezli Etik Gazetecilik Ağı’nın Müdürü Aiden White

MEF Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Güçlü Akyürek
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Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan

 
Finlandiya Basın Konseyi Başkanı Elina Grundstörm
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Toplantıyı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda gazeteci, 
televizyoncu ve akademisyen ilgiyle izledi. 

Basın Konseyi ve UNESCO, 
Türkiye’de son yılların en önemli medya toplantısını gerçekleştirdi.
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 

Finlandiya Basın Konseyi Başkanı Elina Grundstörm 
ve UNESCO Temsilcisi Adeline Hulin

‘Medyada Özdenetimin Önemi’ ve 
‘Dijital Çağda Özdenetim’ konferansına ünlü gazeteciler de büyük ilgi gösterdi.
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BASIN KONSEYİ 32. YAŞGÜNÜNÜ 
BÜYÜK KULÜP’TE GELENEKSEL GECEYLE KUTLADI
İSTANBUL- Basın Konseyi 32’nci kuruluş yıldönümünü, Basın Konseyi Baş-

kanı Pınar Türenç’in ev sahipliğinde Çiftehavuzlar’daki Büyük Kulüp’te gerçek-
leştirilen gecede kutlandı. Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri, Basın Konseyi 
Dayanışma ve Geliştirme Vakfı üyelerinin hazır bulunduğu geceye, gazeteciler 
cemiyetleri ve derneklerinin başkanları ile basın, siyaset, hukuk ve üniversiteler-
den tanınmış çok sayıda davetli katıldı. Ülkede ifade ve basın özgürlüğü açısından 
yaşanan sorunlar, medyanın içinde bulunduğu siyasal baskı ve ekonomik sıkın-
tıların dile getirildiği gecede yapılan konuşmalarda, Basın Konseyi’nin varlığının 
ve faaliyetlerinin bugün  her zamankinden daha fazla önemli olduğu vurgulandı. 

PINAR TÜRENÇ: SORUNLARIN AŞILMASI İÇİN UMUTLA ÇALIŞIYORUZ

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptığı konuşmada, ülkede ifade ve ba-
sın özgürlüğü açısından yaşanan zor koşullara karşın Basın Konsey’inin hem 
yurt içinde hem uluslararası alanda başarılı çalışmalar yaptığını anlattı. Türki-
ye’de medyanın özgürlükler ve ekonomik açıdan hiçbir dönemde olmadığı kadar 
sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Türenç, bu süreçte Basın Konseyi’nin kar-
şılaşılan tüm sorunların aşılması için umutla çabalarını sürdürdüğünü söyledi. 
Türenç, aynı zamanda ‘Birleşmiş Milletler Danışman Sivil Toplum Kuruluşu’ 
olan Basın Konseyi’nin yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra, uluslararası alan-
daki faaliyetlerini anlattı, Avrupa Birliği ve UNESCO ile ortak projeler gerçek-
leştirildiğini kaydetti. Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin kurucu üyesi olan Ba-
sın Konseyi’nin, Avrupa Bağımsız Basın Konseyleri Birliği’ne kabul edildiğini 
ve Balkan Ülkeleri Basın Konseyleri Birliği’nin de üyesi olduğunu belirten Pınar 
Türenç, “Türk medyasını dünyada Basın Konseyi temsil etmektedir. Bununla da 
gurur duymaktayız” dedi.

OKTAY EKŞİ :  BASIN KONSEYİ,  BASINIMIZIN ÇOK ÖNEMLİ  KURULUŞU

Basın Konseyi Onursal Başkanı Oktay Ekşi de gecede yaptığı konuşmada Basın 
Konseyi’nin nasıl kurulduğunu ve yaptığı çalışmaları anlattı. Kuruluş çalışmaları sıra-
sında Basın Konseyi’nin 15 gün bile yaşamayacağını öne sürenler olduğunu kaydeden 
Ekşi, “Basın Konseyi bugün 32 yaşında ve basınımızın çok önemli bir kuruluşu” dedi.  
Oktay Ekşi, eski arşivleri tararken Basın Konseyi ile ilgili çok sayıda belgeye ulaştı-
ğını ve bunları bir kitap olarak hazırlamayı sürdürdüğünü de kaydetti.
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CİNDORUK:

BÖYLE VAHŞİ VE DEHŞET VERİCİ DÖNEM YAŞAMADIK

TBMM eski Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu okuyucu temsilci üyesi Hüsa-
mettin Cindoruk da yaptığı konuşmada siyasi alanda kaygı verici gelişmelere değindi. 
Her dönemde siyasi görüş farklılıkları olduğunu ancak demokrasi mücadelesin-
de bir araya gelindiğini kaydeden Cindoruk, şöyle konuştu: “Hiçbir zaman böyle 
vahşi ve dehşet verici bir dönem yaşamadık. Bana bedel ödetmek isteyenler var. 
Ben bedel ödemem. Demokrasilerde iktidarların entrikasız değişmesi gerekir. Bu 
dönem bitecektir, demokrasi kazanacaktır.” Cindoruk, Enis Berberoğlu’nun da 
demokrasi mücadelesi verdiğini belirterek, “Enis’in eşini de tebrik ediyorum. Bir 
kadının sadece eşini sevmesini değil, bir demokrasi mücahidini sevmenin ne de-
mek olduğunu onun gözlerinde gördüm” dedi. Basın Konseyi kuruluş yıldönümü 
gecesine katılan eski bakanlardan Ufuk Söylemez de görev yaptığı dönemde gece-
de bulunan bazı gazetecilerle yaşadıklarını anlatı ve burada bulunmaktan mutlu-
luk duyduğunu söyledi.  

ENİS BERBEROĞLU: 

BASIN KONSEYİ ÜZERİNDE TOZ TUTMAZ

Basın Konseyi’nin 32’nci kuruluş yıldönümü kutlamasına onur konuğu olarak 
katılan gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da yaptığı duygusal 
konuşmada, cezaevinde bulunduğu sürede Basın Konseyi’nin girişimleri sayesinde 
yalnız olmadığını hissettiğini anlattı.  Enis Berberoğlu, Basın Konseyi Başkanı Pınar 
Türenç’in kendisini Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etmesini anlatırken şunları söyledi: 
“Pınar hanımı cezaevinin avukat hücresinde gördüğüm zaman anladım ki yal-
nız değilim. Bu ziyaretlerin, verilen desteklerin ve aleyhte değil tarafsız yazılan-
ların cezaevindeki bir gazeteciye nasıl destek verdiğini yaşayarak öğrendim.”  
İstanbul’da seçim sonuçlarının kesinleştirilmemesi nedeniyle yoğun programı ol-
masına karşın fırsat yaratıp geceye büyük bir istekle katıldığını anlatan Berberoğ-
lu, “Basın konseyi 32 senedir faaliyet gösteriyor. Ve üzerinde en ufak toz tutmaz. 
Basın Konseyi için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım” diye konuştu.

Gece boyunca Basın Konseyi üyeleri, davetli gazeteciler ve konuklar yaptıkları 
konuşmalarda duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimini önde bitiren ve mazbata verilmesini bekle-
yen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkent Üniversitesi 
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Kurucu Rektörü Mehmet Haberal ve çok sayıda kişinin telgraf ve çiçek gönde-
rerek kutladığı Basın Konseyi’nin 32’nci kuruluş yıldönümü gecesi, konuklarla 
birlikte pasta kesimiyle sona erdi.

Büyük Kulüp’teki geceye üyelerimizin yanı sıra, 
gazeteciler cemiyetleri ve derneklerinin başkanları ile 

basın, siyaset, hukuk ve üniversitelerden tanınmış çok sayıda davetli katıldı.
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Basın Konseyi’nin 32’inci yaş günü kutlamasına katılanlar üyeler 
ve konuklarımız toplu halde

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 
kutlama gecesine katılanlara teşekkür etti
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Büyük Kulüp’teki 32’nci kuruluş yıldönümü kutlamamız 
samimi bir ortamda geçti
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin yayını 9 Eylül gazetesi 

BASIN KONSEYİ, 
İGC İLE 24 TEMMUZ’DA ORTAK AÇIKLAMA YAPTI
Değerli meslektaşlarımız,
Bugün 24 Temmuz. Basından sansürün kaldırılışının 111’inci yılı. Osmanlı 

İmparatorluğunda 1908 yılının 24 Temmuz günü, padişahın ‘Âli Kararname’ ile 
hayata geçirdiği SANSÜR, 32 yıl sonra kaldırılmıştı. Basın böylece özgürleşmişti. 
1946’da Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuzlar uzun zamandır bayram 
olmaktan uzaklaştı. Çünkü bayramlar güzel günlerde kutlanır. 

Oysa Türk medyası bugün hiçbir dönemde olmadığı kadar kuşatma altında-
dır. Dünyada ifade ve basın özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 157’inci sıraya 
düşmüş bir ülkede…

24 Temmuz İMDAT ÇANLARININ çaldığı gündür. 
Ülkenin çeşitli yerlerindeki cezaevlerinde gazeteci, yazar, düşünür, akademis-

yen, hukukçu çile doldururken…
Gazetecilik eleştirel yapısından giderek uzaklaştırılırken… 
Kendimizi aldatmayalım, gerçek gazetecilikten söz edilemez.
Tek sütunluk haber ve karikatür bile SUÇLU görülüp, halkın habere ulaşması 

engelleniyorsa, yazarı hapse atılıyorsa, neredeyse idama eş sayılan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezaları kolayca verilebiliyorsa…

Neyin 24 Temmuz’unu kutlayacağız?
Mahkemelerce ‘Hükmün açıklanması geri bırakılıp’ cezalar erteleniyorsa…
24 Temmuz’da ‘HUKUK NEREDE!’ diye haykırmalıyız.
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Medyamız bugün tarihin en ağır baskısı altındadır. Baskılara karşı savunma 
gücü her açıdan kuşatılmıştır. Yüzde doksan beşi iktidar yanlısı haline getirilen 
medya, siyasi anlayışın dayanılmaz operasyonlarıyla el değiştirmeye devam edi-
yor.  Geriye kalan yüzde beşin haberini gözlerken, sürekli birileri yalnızlaştırılma-
ları için kamu ilan- reklam ambargosuyla her türlü baskıyı devreye sokuyor. 

Adaletsiz, eşit olmayan bu politika özellikle ulusal ve yerel basını dayanılmaz 
duruma düşürüyor. 

Gazetecilik yapma gayreti içinde çırpınan gazeteciler sözde ANDIÇvari rapor-
larla fişleniyor, hedef gösteriliyor, neredeyse hain ilan ediliyor.

Gazetecilere acımasızca saldıranlar cezalandırılmıyor.
Adeta ödüllendiriliyor, CESARETLENDİRİLİYOR. 
Döviz kurlarının dizginlenememesi, SEKA’nın yok edilmesi, girdi fiyatları-

nın artması ile ulusal ve yerel medyanın can damarı olan üçüncü hamur kağıttan 
mahrum bırakılan gazeteler, kitabevleri birer birer kapanıyor. Haber yok sayılır-
ken kültüre de gem vuruluyor. 

Bugün 24 Temmuz. 
Tek isteğimiz var. ELİNİZİ BASININ ÜZERİNDEN ÇEKİN. 
Basın özgürlüğünün evrensel standartlara ulaşabilmesi için sadece gazeteciler, 

medya çalışanları değil HALKIN DA özgür habercilik için verilen çabalara ortak 
olmasını istiyoruz. 

Habere ve tutsak gazetecilere özgürlük is-
tiyoruz.

Gün mücadele günüdür. El ele vermeliyiz.
24 Temmuz BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 

MÜCADELE GÜNÜMÜZ kutlu olsun.
BASIN KONSEYİ

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
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İSTANBUL BAROSU’NUN DEMOKRASİ 
NÖBETİNE KATILDIK
İSTANBUL Barosu’nun, 31 Mart seçimlerinin ardından YSK tarafından 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesi üzerine baş-
lattığı Demokrasi İçin Dayanışma Nöbeti’ne, Basın Konseyi de destek verdi. 
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki İstanbul Barosu’nun önünde 15 Mayıs 
günü saat 19.00’da gelen Basın Konseyi Yüksek Kurul üyelerini, İstanbul Baro 
Başkanı Mehmet Durakoğlu ve Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu karşıladı.  
Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi ve TBBM eski Başkanı Hüsamettin Cindo-
ruk burada yaptığı konuşmada, seçim iptalini eleştirdi. Ülkede demokrasinin 
ve özgürlüklerin yaşatılması gerektiğini kaydeden Cindoruk, sorunların çö-
zümü için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçilip yeniden Par-
lamenter Sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi. Cindoruk’un konuşmasını 
‘Her şey güzel olacak’ diye bitirmesi kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. 
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da Basın Konseyi Yüksek üyelerinin 
eyleme destek vermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Tekirdağ, Kırkla-
reli ve Yalova Baro başkanlarının da katılımıyla nöbet bir saat sürdü.

 

İstanbul Barosu’nun başlattığı Demokrasi Nöbeti’ne 
Basın Konseyi üyeleri destek verdi
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BASIN KONSEYİ, 
BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki  ana binasındaki Başkanlık 

Makamında gerçekleşen ziyarette Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek 
Kurul üyeleri, yeni dönemde İmamoğlu’na başarı diledi. Başkan Pınar Türenç ile 
Yüksek Kurul üyelerinin, Konsey çalışmaları hakkında verdiği bilgileri ilgiyle din-
leyen Ekrem İmamoğlu, “basının zor koşullar altında olduğunu” belirterek Basın 
Konseyi’nin önemli görev yaptığını söyledi.

İmamoğlu, “yurt dışına her gittiğinde kendisine muhataplarının, Türkiye’deki 
sorunların ilk sırasında basın özgürlüğü alanında yaşanan sıkıntılar olduğunu” 
dile getirdiklerini aktardı ve şöyle dedi:

“Basının ne kadar önemli bir işlevi olduğunun farkındayız. Türkiye’nin sorun-
larının arasında ilk üç sırada medya özgürlüğü gelmektedir. Siz de basının daha 
iyi düzeye ulaşabilmesi için çalışıyorsunuz. Bu konuda bizlere de sizi desteklemek 
görevi düşmektedir.”

Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret eden Basın Konseyi heyeti şu isimlerden oluştu: 
Pınar Türenç, Hüsamettin Cindoruk, Murat Önok, Kenan Akın, Doğan Şen-
türk, Yaman Törüner, Atilla Gökçe, Doğan Satmış, Başar Yaltı, Okşan Atasoy, 
Turgay Noyan, Fehmi Ketenci, Yazgülü Aldoğan, Levent Yıldız, Nazan Moroğ-
lu, Ahu Özyurt, Ali Ayaroğlu,
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Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

 

Pınar Türenç, Ekrem İmamoğlu ve Hüsamettin Cindoruk 
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Ekrem İmamoğlu, Basın Konseyi heyetine ziyaret nedeniyle teşekkür etti

 Pınar Türenç, Ekrem İmamoğlu’na 
Basın Konseyi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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MAKEDONYA BASIN KONSEYİ BAŞKANI ZİYARET ETTİ
Makedonya Medya Etik Konseyi Başkanı Katerina Sinadinovska, Basın Konse-

yi Başkanı Pınar Türenç’i ziyaret etti. 
Ziyarette Türkiye ve Makedonya’da basının durumu ele alındı. Basın konseyi 

Başkanı Pınar Türenç’den , Türk Basınıyla ilgili bilgileri öğrenmek isteyen  konuk 
Başkan, iki ülke Basın Konsey’inin çalışma şartlarını karşılaştırdı. 

Makedonya Medya Etik Konseyi Başkanı Sinadinovska , ülkesinde tek bir ga-
zetecilik yüksek okulu olduğunu, ancak gençler artık gazeteci olmak istemediği 
için okulun ilk sınıf mevcudunun bu yıl 12’ye düştüğünü anlattı.

Türkiye Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Doğan Satmış’ın da olduğu görüş-
mede, Makedonya Basın Konseyi Başkanı, iki ülke gazetecilerinin sık sık biraya 
gelip bölgesel sorunları konuşmalarını önerirken, ‘’Sizleri de Üsküp’e davet edi-
yoruz’’ dedi.

Sinadinovska’ya Basın Konseyi rozeti takan Türenç, ayrıca Basın Konseyi’nin  
2018 Medya Özgürlüğü rapor kitabını da hediye etti.

Pınar Türenç ve Katerina Sinadinovska



-411-

YÜKSEL KURUL’DAN, SÖZCÜ’YE DESTEK ZİYARETİ
Basın Konseyi, Sözcü gazetesini susturmak için açılan, bazı yazarları ve yöne-

ticilerinin delilsiz ve siyasi iddianameyle ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte FETÖ 
terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla mahkum edilmesine tepki açıklaması 
yapmanın yanında, gazeteye de destek ziyaretinde bulundu.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile Yüksek Kurul üyeleri Turgay Noyan ve 
Atilla Gökçe, Sözcü Gazetesi’ni ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıl-
maz ve çalışanlarla görüştü. Ziyaret sırasında konuşan Pınar Türenç, Sözcü’nün 
yönetici ve yazarları için mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının Türk basın 
tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. 

Hukukun ayıbı olan bu kararların kabul edilemeyeceğini belirten Pınar Tü-
renç, yargının bunu en kısa zamanda düzeltilmesi beklediklerini kaydetti. Söz-
cü’ye mahkumiyet kararının kamu vicdanında yok hükmünde olduğunu belirten 
Türenç, “Hiç bir gazetecinin haberlerinden ötürü mahkum edilmesini ve tutuk-
lanmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Sözcü Gazetesi 
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BARIŞ SELÇUK
GAZETECİLİK ÖDÜLÜ JÜRİSİNDE BULUNDUK
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik 

kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç 
gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri 
sahiplerini buldu.

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ödül töreni Kültürpark’ta yapıldı. Jüri üyelikleri-
ni Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Turgay Olcayto, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen,  Türkiye 
Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, Türkiye Foto Muhabir-
leri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Gazeteci –Yazar Mehveş Evin, 
Gazeteci –Yazar Özlem Gürses, Milliyet İzmir Temsilcisi Engin Uğur Ağır ve 
NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak’ın yaptığı yarışmada dört dalda ödül verildi. 
Haber Fotoğrafı dalında birincilik kazanan Ege Life muhabiri Süleyman Gülen’e 
ödülünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç verdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu.
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 
fotoğraf dalı birincisi Süleyman Gülen’e ödülünü verdi
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YEREL BASIN BULUŞMALARI
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BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULU 
TEMMUZ AYI TOPLANTISINI BALIKESİR’DE YAPTI
 Basın Konseyi Yüksek Kurulu, temmuz ayı toplantısını Balıkesir’in Ayvalık 

İlçesi’nde yaptı. Gündeminde yer alan medyadaki son gelişmeler ve sorunlarla, 
Konsey’e yapılan şikayet başvurularını görüşen Yüksek Kurul üyeleri, Körfez Böl-
gesi’ndeki yerel medya mensuplarıyla da tanıştı ve onların karşılaştıkları sorunları 
dinledi, çözüme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ayvalık kent merkezindeki Bacacan Otel’deki toplantı, Basın Konseyi Başkanı 
Pınar Türenç’in açış konuşmasıyla başladı. Yüksek Kurul’un toplantılarını sadece 
İstanbul’da değil, yurdun değişik yerlerinde de yapma geleneğini sürdürdüğünü 
belirten Türenç, bunun yerel medya açısından da önemine değindi. Pınar Türenç, 
medyadaki son gelişmeler, iktidar desteğindeki bir sivil toplum kuruluşunun ulus-
lararası medyada görevli Türk gazetecileri fişlemesi, cezaevindeki gazetecilerin öz-
gürlüklerine kavuşması için umutla beklenen Yargı Reformu Paketi’nin yasalaş-
masının gecikmesi, gazeteciler hakkında yeni açılan ve devam eden davalarla ilgili 
Yüksek Kurul üyelerine bilgi verdi. 

Basın Konseyi’nin, UNESCO ile ortaklaşa düzenlediği ‘Medyada Özdenetimin 
Önemi ve Dijital Çağda Özdenetim’ konulu konferanstaki konuşmaların kitap 
olarak basıldığını belirten Türenç, Basın Konseyi olarak kurucusu oldukları Dün-
ya Basın Konseyleri Birliği’nin (WAPC)  eylül ayında Azerbaycan’da yapacağı 
kongresi ve olası gelişmelerle ilgili üyelere bilgi verdi.

GAZETEİLER: YEREL BASIN CAN ÇEKİŞİYOR
Konseye yapılan Basın meslek İlkeleri ihlalleri şikayetleriyle ilgili dosyaları da 

görüşüp karara bağlayan Yüksek Kurul, Ayvalık başta olmak üzere Körfez Bölge-
si’ndeki yerel gazetecilerle tanışma toplantısı yaptı.

Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri ile tanışma toplantısına katılan gazeteci-
ler, gerek ifade ve basın özgürlüğü gerekse ekonomik açıdan kuşatma altında olan 
yerel basının can çekiştiğini dile getirdi. 

Toplantıya katılanlardan yerel Hürses gazetesinden Oya Uğral, Ege Gündem 
gazetesinden Tayyar Toprak, Efsane gazetesinden Hüseyin Yüksel Kasapoğlu, 
ulusal basına çalışan ve ajansların temsilciliğini yapan Suat Salgın ile Tuncel Yıl-
maz ve emekli gazeteci Ömür Bir tek tek söz alarak, karşılaştıkları sorunları de-
taylarıyla anlattı.
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Gazeteciler, resmi ilanların yerel basından kaçırılmaya çalışıldığını; ilan ve rek-
lamların giderek kesildiğini; döviz kurlarına bağlı olarak kağıt başta olmak üzere 
girdi fiyatlarının katlanması nedeniyle gazetelerin ya kapandığını ya da dijitale 
dönmeye başladığını söyledi.

Ulusal medyada olduğu gibi yerelde de eleştirel habere tahammülsüzlüğün 
giderek arttığını belirten gazeteciler, gerçekleri yazdıklarında ya haklarında dava 
açılacağı ya da can güvenliğine yönelik tehditle karşılaştıklarını söyledi. Yerel si-
yasetçi ve yöneticilerin son dönemde, kendilerini öven sosyal medya paylaşımında 
bulunan ve eline her fotoğraf makinesi alana ‘gazeteci’ muamelesi yaptığını anla-
tan gazeteciler, onların gerçek gazetecilere karşı kullanıldığını, bunun da mesleğin 
itibarını zedelediğini vurguladı.

Gazeteciler, ulusal düzeyde olduğu gibi yerelde de demokrasinin olmazsa ol-
mazı basının görevini yerine getirebilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü için 
ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlara kavuşturulması; Basın İlan Ku-
rumu ve yerel yönetimlerin yerel basına kaynak yaratarak özgür bir ortamda ya-
yınlarını sürdürmesine olanak tanımaları gerektiğini savundu.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurul üyeleri, toplantının çok 
verimli geçtiğini, halkın haber alma özgürlüğü adına tüm olumsuz koşullara kar-
şın görev yapan yerel gazetecilerin yanında olduklarını, sorunlarının çözümü için 
çaba göstereceklerini söyledi. Toplantıya katılan basın mensupları da Yüksek Ku-
rulu toplantısını Ayvalık’ta yaptığı için Basın Konseyi’ne teşekkür etti.

Basın konseyi Yüksek Kurulu üyeleri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i 
de makamında ziyaret etti. 
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Basın Konseyi Yüksek Kurulu yerel basın mensuplarıyla 

buluştuğu toplantıdan önce gündemindeki konuları görüştü.,

 
Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun yerel basın buluşmasına katılan 

Ayvalıklı gazetecilerle birlikte anı fotoğrafı çekildi.
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BASIN KONSEYİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISINI İZMİR’DE YAPTI
Basın Konseyi Yüksek Kurulu bu ayki toplantısını, yöredeki basın mensupla-

rıyla buluşmak, medyanın karşılaştığı sorunlar ve çözüm yollarına yönelik görüş 
alışverişinde bulunmak üzere İzmir’de gerçekleştirdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde yapılan toplantı öncesi Basın 
Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurulu üyeleri, İzmirli gazetecilerle bir 
araya geldi. Bölgedeki gazetecilerle buluşmak için Yüksek Kurul’un ağustos ayı 
toplantısını İzmir’de yaptığını belirten Konsey Başkanı Pınar Türenç, “Sizlerin de 
önemeli bir süreçten geçen Türk basınının durumuyla ilgili düşüncelerinizi almak 
istiyoruz” dedi. 

Pınar Türenç, Basın Konseyi’nin iki temel görevinden birinin ifade ve basın 
özgürlüğü için mücadele etmek, diğerinin de etik değerler olan Basın Meslek İl-
keleri ihlalleriyle ilgili şikayetleri karara bağlamak ve bunu duyurmak olduğunu 
söyledi.

“ENGELLEMELER ANAYASA AYKIRI”

Medya sektörünün önemli sorunları bulunduğunu belirten Pınar Türenç, ga-
zetecilerin işsiz bırakıldığını, eleştirel gazetecilik yapanların hemen haklarında da-
valar açılıp hakim karşısına çıkarıldığını anlattı.

Gazetecilik mesleğinin bir onuru olduğunu kaydeden Türenç, Anayasaya ve 
yasalara aykırı dayatmalara gazetecilerin karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Pınar Türenç basını kuşatma faaliyetlerinin sürdüğünü son olarak 136 internet 
sitesine erişim engeli getirildiğini hatırlatarak, “Bir site bunun dışında bırakıldı. 
Çünkü sehven olduğu ortaya çıktı. Ancak diğer sitelere getirilen erişim engeli ta-
mamen anayasaya, hukuka, kişi hak ve özgürlüklerine aykırıdır. Katledilen mu-
halif gazetecilik. Eleştirilen gazeteciliğe karşı tahammülsüzlük var. Amaçları, mu-
halif gazetecilere gözdağı vermek. Bununla ilgili de elimiz kalem tuttuğu sürece 
mücadele etmemiz gerekir” dedi.

Basın Konseyi’nin uluslararası alanda Türk medyasını temsil ettiğini belirten 
Türenç, medyayı kuşatma girişimlerinin, sansürün, gazetecilerin cezaevine atıl-
masının Türkiye’yi dünyada kötü duruma düşürdüğünü, buna kimsenin hakkı 
olmadığını ifade etti.
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BASIN KARTLARI KONUSU

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç konuşmasında basın kartları sorununa 
değinirken, yeni oluşturulan Basın kartları Komisyonu’nun yapısının eşitlikçi ve 
tarafsız olmadığını söyledi. Basın kartının önemli ve saygın olduğunu vurgulayan 
Türenç, gazetecilerin imtiyaz istemediğini ancak kimliklerinin ellerinden alınma-
sına karşı çıktığını belirterek, “Turkuaz kartı ve yeni komisyonu kabul etmiyoruz” 
dedi.

Gazetecinin her an sokakta bulunması ve habere yetişmesi gerektiği için bun-
dan 50 yıl, 40 yıl önce basın kartı olanlara ulaşımda ve haberleşmede indirim ve 
öncelik sağlandığını belirten Pınar Türenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada basın kartı çok saygındı. Bugün gelinin noktada basın kartının itibarı 
yere düştü. Biz buna bir şekilde cevap vermek zorundayız. Bu meslek bizim. Bu da-
yatmayı kabul etmememiz lazım. Tüm meslek kuruluşlarının bir araya gelerek ba-
sın kartıyla ilgili bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Biz özel bir imtiyaz 
istemiyoruz. Biz kimliğimizin elimizden gitmesine itiraz ediyoruz. Bizim mesleğe 
aidiyetimiz bu kartla sağlanıyor. Bu varsa gururla ‘gazeteciyim’ diyebiliyoruz.”

YÜKSEK KURUL TOPLANTISI

Basın mensuplarıyla yapılan toplantının ardından Basın Konseyi Yüksek Ku-
rulu toplantısına geçilerek gündemindeki konular ele alındı. Şikayet dosyalarını 
karara bağlayan Yüksek Kurul, medyada para karşılığı haber yayını tartışmaları; 
internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine tabi 
tutulması; internet sitelerine erişimin engellenmesi kararları ve basın kartları ko-
nularını masaya yatırdı ve bu konularda Basın Konseyi olarak yapılması gereken-
leri tartışıp kara bağladı..

Yüksek Kurul toplantının ardından, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Agora ve 
Asansör semtleri ziyaret edildi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Müzesi ge-
zildi. Yüksek Kurul üyeleri akşam da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’le yemekte bir araya geldi. 
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Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 
yerel basınla yaptığı toplantıdan sonra, gündemindeki dosyaları ele aldı.

 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri toplantının ardından  
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti
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Hürriyet gazetesi

Basın Konseyi üyeleri İzmir’de çeşitli ziyaretlerde bulundu
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BASIN KONSEYİ EKİM AYI TOPLANTISINI ZONGULDAK’TA YAPTI
Basın Konseyi Yüksek Kurulu ekim ayının ikinci toplantısını 19.20 Ekim 2019 

günleri Zonguldak’ta yaptık ve aynı zamanda Batı Karadeniz Bölgesi Yerel Basın 
buluşmasını gerçekleştirdik.

İstanbul’dan karayoluyla hareket eden Basın Konseyi Yüksek kurulu üyeleri-
nin ilk durağı Zonguldak kent merkezi oldu. Burada yerel basın mensuplarıyla 
yapılan toplantıda Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurul üyeleri, 
bölgede görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcisi gazetecilerden sorunlarını 
dinledi ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 

Toplantıda söz alan Zonguldaklı gazeteciler Cevdet Akgün, Gürkay Gündoğan, 
Selahattin Temiz, Cüneyt Özfidan, Atilla Öksüz, Bahattin Arı, Ahmet Öztürk’ün 
basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, keyfi uygulamalar ve ekonomik sıkıntılar 
ve karşılaşılan sorunlarla ilgili soruları dile getirdi. Basın Konseyi Başkanı Pınar 
Türenç ve Yüksek Kurul üyeleri, yöneltilen tüm soruları yanıtladı ve sorunların 
çözümü için birlikte mücadele edileceğini anlattı.

Medya buluşması öncesi Yüksek Kurul üyesi Tufan Türenç, Zonguldak Kültür 
ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği ‘Geleceğe Bakış’ söyleşisinde ülke gündemine iliş-
kin görüşlerini açıkladı, katılımcıların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.

Zonguldak’ta medya buluşması ve söyleşiden bölge gazetecileri aydınların dile 
getirdiği bu etkinliğin ardından Basın Konseyi heyeti, Filyos Beldesi üzerinden 
Çaycuma İlçesi’ne geçti. 

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından karşılanan Basın Kon-
seyi, geceyi burada geçirdi. Ertesi gün, Çaycuma Belediyesi’ne ait SEKA Konuke-
vi’nde Yüksek Kurul toplantısı gerçekleştirildi gündemindeki dosyaları ele aldı.  
Buradaki programda Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma’yıo ve beledi-
ye faaliyetlerini tanıtan sunum yaptı. Yine Konukevi’nde ilçe aydınları ve halkın 
katıldığı söyleşide emekli diplomat ve Yüksek Kurul üyemiz Namık Tan, dış po-
litikaya ilişkin ‘Türkiye Ne Yapmalı’ başlıklı konferans verdi. Namık Tan, Çay-
cuma’daki vizyon sahibi yerel yönetimin çağdaş bir kent kurduğunu görmekten 
mutlu olduğunu da söyledi.

Çaycuma İlçesi’ndeki çalışmalarını tamamlayan Basın Konseyi, Bartın üzerinden 
Amasra İlçesi’ne geçti. Burada Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır tarafından kar-
şılanan Yüksek Kurul üyeleri ilçe hakkında bilgi aldı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.
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Basın Konseyi üyeleri iki günlük Batı Karadeniz ziyaretinde bölgedeki gaze-
tecilerle buluşmanın yanı sıra, madenciliğin durumu, peş peşe kurulan termik 
santrallerin Çatalağzı ve Filyos’ta termik santrallerin neden olduğu çevre sorun-
ları, bölgenin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgiler aldı, tüm olumsuzluklarla 
mücadele eden vizyon sahibi belediye başkanlarını tanımaktan memnum olarak 
İstanbul’a döndü.

 
 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri, Zonguldak kent merkezinde yaptığı 
toplantıdan sonra yerel medya mensuplarıyla buluştu.
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Basın Konseyi’nin 
Zonguldak yerel basın buluşmasına halktan da büyük ilgi vardı.

Basın Konseyi’nin Zonguldak buluşmasına yerel medyada büyük ilgi gösterdi 
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Çaycuma Belediyesi SEKA Tesisleri’nde Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri 
medya ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Çaycuma Belediye Başkanı 
Bülent Kantarcı’ya, ‘Basın Özgürlüğü Raporu-2018’ kitabını armağan etti”



Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Kenan Akın, 
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a rozet taktı.
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BASIN KONSEYİ 
ULUSLARARASI 

TOPLANTILARDA
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BAKÜ’DE YAPILAN WAPC TOPLANTISINA KATILDIK
Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin (WAPC)  Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 

yapılan genel kuruluna, Türk medyasını uluslararası alanda temsil eden Basın 
Konseyi de bir heyet olarak katıldı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, toplantıda Basın Konseyi’nin 2019 yılı 
faaliyetlerine ilişkin sunduğu rapor şöyle:

“Saygı delegeler
Basın Konseyi, kuruluş amacı olan iletişim özgürlüğünün Türkiye’de de evren-

sel standartlara ulaşması; medyada Basın Meslek İlkeleri’nin tam olarak yerleşmesi 
için 32 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurucusu olduğumuz Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin, 13 Kasım 2018 tari-
hinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan toplantısının üzerinden 10 ay 
geçti. Gönül isterdi ki, o toplantıya sunduğumuz faaliyet raporumuzda anlatılan 
Türkiye’deki medya ortamının bugün daha iyi noktalara taşındığını söyleyelim.

O gün, “Türk medyası tarihinin belki de en bunalımlı döneminden geçiyor. 
Daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan gazeteler ve televizyon-
lardan sonra şimdi de ekonomik güçlükler ve siyasi iktidarın baskısı yüzünden 
kapanan yüzü aşkın yayın organı… İşsiz kalan binlerce gazeteci… Art arda açı-
lan davalar, tutuklamalar… İdamla eşdeğerde verilen ağırlaştırılmış mahkumiyet 
kararlarıyla Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün dibe vurduğu bir dönem ya-
şanıyor” demiştik.

Bugün tablo maalesef daha ağır. Medyamızın o günkü sorunlarının daha da 
ağırlaşması bir yana, yeni yeni sorunlar da eklendi. İleri demokrasi, daha fazla ifade 
ve basın özgürlüğü, daha fazla refah vaadiyle bir yıl önce geçilen Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi’nde medyamız daha ağır yaralar aldı.
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Kuvvetler ayrılığı ilkesi büyük ölçüde terk edildi. Demokrasilerde dördüncü 
kuvvet kabul edilen basın bir iki gazete ve televizyon hariç iktidarın güdümüne 
girdi. Yandaşlık yüzünden güvenilirliğini yitiren medya dördüncü kuvvet olmak 
bir yana zaten kuvvet olmaktan da çıktı.

Gazeteciler yine gözaltına alındı, tutuklandı, peş peşe davalar açıldı, ağır mah-
kumiyet kararları verildi. Beraat kararları yerine ceza verilip ‘hükmün açıklanması 
geri bırakılarak’ yazarlar oto-sansüre mahkum edildi.

İktidar destekli bir vakfa rapor hazırlatılarak gazeteciler fişlendi. Kamu görev-
lisi olan bakanlar, kamu görevi yapan gazetecilere akreditasyon uyguladı, toplan-
tılara almadı. Basın Kartları Yönetmeliği değiştirildi, meslek örgütleri komisyon-
dan çıkarıldı yandaş dernekler alındı. Gazeteciler için bir statü ve saygınlık olan 
sarı basın kartları gitti, turkuaz kartlar geldi. Birçok gazetecinin basın kartı sırf 
muhalif oldukları gerekçesiyle yenilenmedi. 

Bunlar yetmezmiş gibi muhalif görülen gazetecilere ve televizyonculara, iktida-
rın en tepesinden ’ense patlatma’ tehditleri savruldu. Yandaş kalemşorların hedef 
gösterdiği gazeteciler, durumdan vazife çıkaran güruhun saldırısına uğradı. Bir ay 
içinde 8 gazeteci, hiçbir demokratik hukuk devletinde  benzerine rastlanmayacak 
ölçüde saldırılara uğrayıp ağır yaralandı ve günlerce hastanede tedavi gördü.

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), Ağustos ayında gazetecilere yönelik hak 
ihlalleri raporunu açıkladı. Gazetecilere yönelik baskılar giderek artığı vurgulanan 
raporda, “Her ay gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, yargılanıp cezalan-
dırılıyor. Ağustos ayında gazetecilere yönelik baskılar zirve yaptı. Toplumsal mu-
halefetin artış gösterdiği Ağustos ayında etkinlikleri takip eden 15 gazeteci gözal-
tına alındı. Gazeteciler defalarca engellendi, haklarında soruşturma ve dava açıldı. 
Yüzlerce haberin erişimi engellendi” denildi. 

FAALİYETLERİMİZ

Sayın delegeler
Böyle bir ortamda Basın Konseyi, geçen 32 yılda olduğu gibi 2019 yılında da 

iletişim özgürlüğünün Türkiye’de de evrensel standartlara ulaşması; medyada Ba-
sın Meslek İlkeleri’nin tam olarak yerleşmesi için çalışmalarını bir an dahi umut-
suzluğa kapılmadan, yılmadan, usanmadan her mecrada, her yerde ve her koşulda 
azimle sürdürdü.
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•	 Basın Konseyi Yüksek Kurulu her iki haftada bir toplanarak, basın özgür-
lüğü alanında ve medyadaki gelişmeleri titizlikle takip etti. Ulusal ve uluslararası 
alandaki gelişmeleri izledi. Bu toplantılarda Basın Konseyi olarak yapmamız gere-
kenleri kararlaştırdık ve derhal uygulamaya geçtik.

•	 Öncelikle medyaya yönelik her tehdit, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtla-
maya yönelik her hareket karşısında ilk tepki gösteren kuruluş olduk. Açıklamalar 
yaptık, düzenlenen gösteri ve etkinliklerde ön safta yer aldık.

•	 Gazetecilerin haberlerinden ve yazılarından dolayı gözaltına alınmaları-
na, tutuklanmalarına tepki gösterdik. Yargılandıkları davaların duruşmalarında 
onların yanında olduk.

•	 İktidar yanlısı SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vak-
fı) adlı kuruluşun iktidara muhalif basın mensuplarını fişleyip hedef gösterdiği 
‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporuna hemen tepki 
gösterdik. Yaptığımız açıklamada demokratik bir ülkede böyle bir fişlemenin ka-
bul edilemeyeceğini söyledik.

•	 Aralarında Sabahattin Önkibar ve Yavuz Selim Demirağ’ın da olduğu 8 
gazetecinin bir ayda saldırıya uğramasına derhal tepki gösterdik. Her olay sonra-
sında açıklama yapıp saldırıyı kınadık, iktidardan bu saldırıları önlemesini istedik.

•	 Yüksek Kurul üyemiz Hüsamettin Cindouk’un, katıldığı  bir televizyon 
programında devlet adamlığı ciddiyetiyle yaptığı değerlendirmeler nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Bu sözlerin bedelini ödeye-
cek” diyerek tehdit savurmasına sert tepki gösterdik. Derhal açıklama yaparak 
“Sayın Cindoruk’un arkasındayız” dedik.

•	 İfade ve basın özgürlüğü ihlallerini günü gününe rapor ettik ve bunu ‘Ba-
sın Özgürlüğü Raporu’ kitabı olarak bastırıp medya kuruluşlarına, gazeteci cemi-
yetlerine, siyasilere, üniversitelere, barolara ulaştırdık.

•	 Türk medyasını uluslar arası alanda Basın Konseyi olarak biz temsil ettik. 
6-10 Şubat 2019 tarihlerinde Belgrad’da yapılan Balkan Ülkeleri Medya Özdene-
tim 3. Bölge Toplantısı’na katıldık.  Türk medyasını Balkan Basın Konseyleri top-
lantısında temsil ettik. Bu toplantıda Basın Konseyi’ni, Başkan Pınar Türenç, İkin-
ci Başkan Doç. Dr Murat Önok ve Yüksek Kurul üyemiz Doğan Satmış temsil etti.

•	  26- 28 Mart 2019’da Üsküp’te yapılan Balkan Ülkeleri Basın Konseyleri 
Bölgesel Toplantısı’na katıldık. Toplantıda Basın Konseyi’ni Yüksek kurul üyeleri 
Doğan Satmış ve Turgay Noyan temsil etti.
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UNESCO İLE MEDYA ETİK KONFERANSI

Sayın delegeler
Basın Konseyi olarak UNESCO işbirliği ile 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da 

son yılların en önemli medya etkinliği olan ‘Medyada Özdenetimin Önemi’ ve 
‘Dijital Çağda Özdenetim’ konferansını gerçekleştirdik.

Konferansta Türkiye’den, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın Kon-
seyi İkinci Başkanı Doç. Dr. Murat Önok, MEF Üniversitesi öğretim üyesi Doç.  
Dr. Güçlü Akyürek, Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, 
ODA TV Editörü Barış Pehlivan ile yurt dışından UNESCO Temsilcisi Ade-
line Hulin, İngiltere’den Etik Gazetecilik Ağı Müdürü Aiden White ve Finlan-
diya Basın Konseyi Başkanı Elina Grundström yaptıkları sunumlarda medyada 
özdenetim ve etik gazeteciliği masaya yatırdı. Sabah ve öğlen olmak üzere iki 
oturum halinde gerçekleşen konferansı, Türkiye’nin bir çok ilinin gazeteciler 
cemiyetlerinin temsilcileri, çok sayıda gazeteci ve televizyoncu ile akademisyen 
ve hukukçu, siyasetçi ilgiyle takip etti.

Konferansta konuşmacıların sunumlarını Türkçe ve İngilizce kitap olarak bas-
tırdık, tıpkı her yıl Basın Özgürlüğü Raporu’ kitabı gibi ilgili yerlere dağıtımı yaptık.

GELENEKSEL YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Sayın delegeler
Basın Konseyi 32’nci yaş gününü yine geleneği bozmayıp Çiftehavuzlar’daki 

Büyük Kulüp’te düzenlenen geceyle kutladık.
Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri ve Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştir-

me Vakfı yönetiminin ev sahipliğindeki geceye, gazeteciler cemiyetleri ve dernek-
lerinin başkanları ile basın, siyaset, hukuk ve üniversitelerden tanınmış çok sayıda 
seçkin davetli katıldı.

Basın Konseyi’nin 32 yıllık serüvenini ve çalışmalarının özeti olan 5.5 dakikalık 
Basın Konseyi Tanıtım Videosunun ilk kez gösterildiği kutlama gecesine, ceza-
evinden yeni tahliye edilen CHP Milletvekili meslektaşımız Enis Berberoğlu da 
‘onur konuğu’ olarak katıldı. 

Enis Berberoğlu, yaptığı duygusal konuşmada cezaevindeki hücrede geçen 
günlerinde Basın Konseyi’nin hep yanında durduğunu ve Konsey Başkanı Pınar 
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Türenç’in kendisini sık sık cezaevinde ziyaret ettiğini anlattı, “Ben de Basın Kon-
seyi için ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırım. Basın Konseyi kuruluşundan 
bu güne kadar üzerinde hiç toz tutmadı” dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ

Sayın delegeler
Basın Konseyi bu yıl tarihinde ilk kez bu yıl Basın Özgürlüğü Ödülü verdi. 

Yüksek Kurul’un aldığı karar gereğince ‘ifade ve basın özgürlüğünün savunulma-
sına ve desteklenmesine üstün katkılarda bulunan kişi, kurum veya örgüte yılda 
bir kez verilir’ ifadesinin yer aldığı Ödül Yönergesi hazırlandı.

Doğrudan aday olunamayan bu ödül için, kişi ve kurumlar tarafından gösteri-
len adaylar belirlendi ve Yüksek Kurul’da yapılan oylama ile bu yılkı Basın Özgür-
lüğü Ödülü’nün, halkın haber alma hakkına saygılı, özgür ve yürekli haberciliğin-
den dolayı FOX TV Haber Merkezi ile sadece gazetecilik yaptıkları için cezaevinde 
bulunan tüm tutuklu gazeteciler adına Cumhuriyet davasında tutuklularına veril-
mesi kararlaştırıldı.

Basın Konseyi’nin bu anlamlı ödülü, yine anlamlı bir gün olan 3 Mayıs Dünya 
Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle İstanbul Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi Oditor-
yum’da düzenlediğimiz toplantıda sahiplerine verildi. Bu toplantıda hem 3 Mayıs 
Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü andık, hem ilk ödül törenimizi gerçekleştirdik.

YEREL BASIN BULUŞMALARI

Sayın delegeler
Basın Konseyi olarak sadece ulusal basının sorunlarıyla değil, yerel basınla da 

yakından ilgilendik.
Yüksek Kurulu, yerel basınla buluşup sorunlarını ve taleplerini dinlemek üzere 

bu yıl da iki toplantısını İstanbul dışında yaptı.

Temmuz ayında Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde; Ağustos ayında da İzmir’de 
yapılan Yüksek Kurul toplantıları hem Basın Konseyi, hem yereldeki medya men-
supları için çok yararlı oldu. Bu toplantılarda yerel basındaki meslektaşlarımızın 
sorunlarını dinleyip çözüm yollarını tartışmanın yanı sıra, Yüksek Kurul üyeleri-
miz yerel yöneticileri de ziyaret edip görüş alışverişi yapma olanağını buldu.
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Ağustos ayında da Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyeleri İzmir’de bir toplan-
tı yaptılar. Bu toplantıda, İzmirli gazeteciler yaşadıkları sorunları Yüksek Kurul 
üyelerine aktarma fırsatı buldu. İzmirli gazeteciler, yerel gazetelerin resmi ilanları 
ile ilgili sorunu ve buna yönelik çözüm önerilerini dile getirdiler. Ayrıca basın 
kartları sorunları da tartışıldı.

DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ

Sayın delegeler
Basından sansürün kaldırılışın 111’inci yılı olan 24 Temmuz’u, gazeteciler ce-

zaevinde çile doldururken bu yıl da maalesef Basın Bayramı olarak kutlamadık. 
Bunun yerine Basın Konseyi olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte basın 
toplantısı yaptık, ’24 Temmuz- Sözde Basın Bayramı’ başlıklı ortak açıklamamzı 
yayınladık. 

Türkiye’de medyayı tamamen ele geçirip propaganda aracı yapmak isteyen ik-
tidarın basından elini çekmesini istediğimiz bu açıklamada, “24 Temmuz basın 
özgürlüğü için mücadele günümüz kutlu olsun” dedik.

Aynı toplantıda gazetecinin hem görev hem şeref belgesi olan Basın Kar-
tı sorunu da ele aldık. Basın Kartları Yönetmeliği’nin değiştirilmesine, bir çok 
gazeteciye akreditasyon uygulanıp kart verilmemesine tepki gösterdik. Gazete-
cilerin gerçek meslek kuruluşlarının dışlanıp yandaş dernek temsilcilerin alına-
rak yapısı değiştirilen Basın Kartı Komisyonu’nun tekrar eski haline getirilmesi 
talep ettik. Bu yapılmazsa basın kartlarının, köklü gazeteci cemiyet ve medya 
kuruluşlarının bir araya gelip oluşturacağı komisyon tarafından verilmesi çağ-
rısında bulunduk.

 » Basın Konseyi olarak, İstanbul Barosu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından 
YSK’nın İstanbul seçimini yenileme kararına tepki olarak başlattığı ‘Demokrasi 
İçin Dayanışma Nöbeti’ne de katıldık. Yüksek Kurul üyemiz Hüsamettin Cindo-
ruk’un burada yaptığı konuşma, çoğunluğunu hukukçuların oluşturduğu kalaba-
lık tarafından ilgiyle dinlendi ve uzun süre alkışlandı.

 » Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında ceza alan yazar ve yöneticile-
rin dosyalarının istinafta onaylanmasının ardından yeniden cezaevine konulması 
garabetine tepki gösterdik. Basın Konseyi Yüksek Kurul’un kararı üzerine Başkan 
Pınar Türenç imzasıyla Kandıra Cezaevi’nde bulunan Musa Kart, Güray Öz, Ha-
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kan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper ve Önder Çelik’e ayrı ayrı gönderilen 
mektuplarda bu meslektaşlarımıza yalnız olmadıklarını bildirdik.

KONSEYE ZİYARETLERKONSEYİMİZİ ZİYARET EDENLER

Sayın delegeler.
Basın Konsey olarak yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da çok sayıda zi-

yaretçi ağırladık. 
Çeşitli illerdeki gazeteciler cemiyetleri başkanları ve meslektaşlarımızın sık sık 

ziyaret ettiği Basın Konseyi’ni yurt dışından ziyaret edenler şunlar var:
Bagladeş Basın Konseyi Başkanı Yüksek Yargıç Mamtaz Uddin Ahmad,
UNESCO Temsilcisi Adeline Hulin,
Finlandiya Basın Konseyi Başkanı Elina Grundström,
Avrupa Etik Gazetecilik Ağı Müdürü Aiden White,
Makedonya Medya Etik Konseyi Başkanı Katerina Sinadinovska.

BASIN MESLEK İLKELERİ İHLALİ BAŞVURULARI

Sayın delegeler
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Basın Meslek İlkeleri ihlallerini önleme konu-

sunda da yoğun ve başarılı çalışmalar yaptı. 
Yapılan başvuruları titizlikle inceleyip aldığı kararlarla, ifade ve basın özgürlü-

ğünde uluslararası standartların medyamızda da yerleşmesini sağlamak için çaba 
gösterdi.

Sayın delegeler,
Basın Konseyi 32 yıldır olduğu gibi 2019 yılında da ifade ve basın özgürlüğü-

nün yılmaz savunucusu oldu. Basın Meslek İlkeleri’nin medyamızda tam olarak 
uygulanması için çabasını gösterdi. 

Medyamız ve medya mensupları için güvenilir bir kale olma vasfını sürdüren 
Basın Konseyi, bugüne kadar yaptığı faaliyetleri ve ortaya koyduğu aktif mücade-
leyi gelecekte de sürdürererek demokrasi, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü 
için topluma en büyük güvence olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla
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Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin 
(WAPC) Bakü toplantısına katılanlar toplu halde

WAPC toplantısında Basın Konseyi heyeti Pınar Türenç, 
Tamer Atabarut ve Misken Dikmen
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, WAPC toplantısında 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Baş Yardımcısı Ali Hasanov ile görüştü.

WAPC toplantısına katılan delegelerden bir grup
 Türk heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi
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GÜRCİSTAN’IN BAŞKENTİ TİFLİS’TE YAPILAN 
AIPCE 2019 TOPLANTISINA KATILDIK
Avrupa Basın Konseyleri Birliği’nin (AIPCE) 2019 yılı toplantısı Gürcistan’ın 

başkenti Tiflis’te 2-4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapıldı. 
Toplantıya Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ile Yüksek Kurul üyesi Prof. 

Dr. Fatoş Adiloğlu katıldı.  
Sorunlar ve dileklerin paylaşıldığı 2019 Avrupa Basın Konseyleri toplantısın-

da dijital dönem ve medya dönemeçleri başlığı altında süregelen ve yürütülen 
politikalar, kanunlar ve medya temsilcileri tartışıldı. Tartışmanın odağını Dijital 
Medyada “Doğru Gazetecilik”  oluşturdu. Medya  çıktıları,  medyanın  öz kont-
rolü  üzerinde duruldu.    Nefret söylemi, iklim krizleri, hükümetler ve palya-
tif çözümler konu edildi. Uzun dönem ve  ısrarcı bir öz denetim mekanizması 
ile  öngörülü yaklaşmanın önemi vurgulandı.  İnternet, güvenirlik, yanlış bil-
gilendirme  huşularında elini taşın altına koyan bağımsız basın konseylerinin 
Avrupa seviyesinde de etik meseleleri değerlendirmedeki süreçlerde kısıtlı im-
kanlarla çalıştığını dile getirildi.

Dönüşmekte olan Medya başlığı ile ana konuşmacılardan Nadia Bellardi ha-
ber hazırlama, yayma dağıtım ve teknoloji konusunu irdeledi. On-line gazetecilik, 
haber servisleri, farklı segmentlere ayrılmış kamu söylemleri, ağ geçti denetleyi-
cileri, politikacılar ve formasyonu olmayan gazetecilik uygulamalarından bahis 
etti.  Dijital mekanlardan ve platformlardan, beleş ve bağımsız medya oluşumları 
ile ilgili deneyimleri aktarırken dijital alanda stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak altını çizdi. 

Sosyal medyanın gücünden bahis ederken bilgi baloncukları ve “doğru gaze-
tecilik” pratiklerinin ele alınmasının önemini vurguladı. Bilgi üretimi ve tekno-
loji kullanımı ile günümüzdeki güç dengelerine dikkat çekti. Doğru dağılmayan 
dengesiz güç kullanımı yanı sıra yerel haberlerin  facebook editörlerinden ne 
kadar geçebildiği, ana konuların nasıl hikayeleştirildiği ve ne kadarının görü-
nür olduğu meselesini öne çıkarttı. Facebook-live, videolar, dijital reklamlar ve 
algoritmalar çerçevesinde editörlük görevini sorguladı. Apple News’da yerel ha-
berlerin ne kadar yer almadığını not etti. Bunun yanı sıra bilgi düzenlemedeki 
faktörlerin ele alınması ve gereğini dile getirdi. Sosyal medyanın ticari enstrü-
manları, hissedarlar, değerler, propaganda, hızlı zarar veren ortam ve anlatıları 
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süzgeçten geçirdi. Hedef kitle olan olarak dijital yerliler ve dijital göçmenlere de-
ğinirken medya organizasyonlarının gazetecileri ve gazeteciliği yeterince koru-
madığından bahis etti. Kanunların nefret söylemlerini denetlemesi gerektiğinin 
altını çizerken sosyal medya kaynaklarına dikkat çekti. Reçetenin Medya Okur-
yazarlığı olduğunu ifade etti. Burada sahiplik ilişkileri, güç stratejileri, 5N1K, ile 
doğru bilginin ayırt edilmesi meselesinin, gazeteciliğin kamu yararının güven-
cesi olduğunu vurguladı. Bağımsız basın konseylerinin  Medya oluşumlarının, 
çıktıların yüksek etik değerlerle donanmış olması gerektiğini, gazeteciliğin ve 
gazetecilerin öz denetim yapması gerektiğinden bahisle, aktif izleyici kitlesinin 
yüksek   kalite , bağımsız gazeteciliği desteklemesi gerektiğinin yaygınlaştırıl-
ması gerektiği üzerinden bu konuya özenle eğilen https://www.n.ost.org  , htt-
ps:www.n_vestigate.net gibi adreslere yer verdi. 

Adeline Hulin,Project Officer, UNESCO : 
İçeriğin nasıl kanalize edilmesi gerektiği üzerinde durdu.  Profesyonel gaze-

tecilik anlayışının öncelenmesi koşulu ile, doğru gazetecilik, etik değerler, sahiplik 
ilişkisi, çalışan hakları, öz denetim mekanizmaları meselesinin temel konu oldu-
ğunu vurguladı.

Ljiljana Zurovac, Bosna Hersek Basın Konseyi Direktörü  : nefret söylemleri, 
hakaret, siyaseten bölünmüş ülkesindeki reklam verenler ile yaptıkları kampanya  
uygulaması ile dikkat çekti. Online medyada, özellikle web portallarında özgür-
lükler karşıtı, ırkı ve nefret söylemleriyle yuvalanan iletişim etkileşimli yeni medya 
ortamlarında, kes yapıştır ve hırsızlık yapan, profesyonel gazetecilik ve editörlük-
lere zarar veren medya yapılarına karşı reklamcılarla el ele vererek konsey olarak 
yürüttükleri kampanya başarısını dile getirdi.

Yeni medya, gazetecilik ve pazarlama, mobil raporlama, sesli kayıtlar, tekno-
lojler, sanal ortamlar, medya hukuku meselesi   ile Artırılmış Gerçeklik (Virtual 
Reality), yapay zeka (Artificial Inteligence)  ve İletişim oturumların diğer önemli 
konuları arasında yer alırken Günümüz Tüketim Desenlerinin kaçınılmazlığının 
her geçen gün belirginleştiği vurgulandı.

Tom Van de Wegne, Gazeteci ve Standford University Araştırmacısı; yapay 
zekanın önlenmesi zor ve teknik olarak  profesyonel gazeteciliğe sıkıntı veren 
yönlerini geleceğin tehdidi olarak sundu.  Görsel olarak rağbet gören “deep fake 
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“yalan haberciliğin büyük bir kazanç alanı olarak işe dönüştüğü çağımızda, bunu 
deşifre etmenin büyük zorluklarından bahis ederken doğru gazeteciliğin dedektif-
lik derecesinde bir yol alıyor olduğunu vurgulayarak profesyonel gazetecilerin ve 
medya organları için teknolojik donanımın önemini yürüttüğü araştırmalara da-
yanarak açıkça ilan ederek vurguladı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 
BKYK üyesi Prof. Dr. Fatoş  Adiloğlu, 

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Aflatun Aşmaşov ile
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç 
ve Yüksek Kurul üyesi Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu

(AIPCE) Tiflis toplantısında
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BALKAN ÜLKELERİ ÖZDENETİM TOPLANTISINA KATILDIK
Türkiye ve Balkan Ülkelerindeki Özdenetim Kuruluşları İçin Üçüncü Bölgesel 

Master Class Çalışmasına katıldık.
UNESCO’nun düzenlediği ve 7-9 Şubat 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın baş-

kenti Belgrad’da yapılan toplantıda Basın Konseyi Başkan Pınar Türenç, 
2’nci Başkan Murat Önok ve Yüksek Kurul üyesi Doğan Satmış temsil etti.  
Balkan ülkelerinden 48 temsilcinin katıldığı toplantıda Medya Denetimi hukuksal 
açıdan değerlendirildi. Katılımcılar arasındaki yargıç ve savcılar da medya davala-
rıyla ilgili bilgiler verdi.

UNESCO Belgrad toplantısı
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Belgrad’da yapılan UNESCO toplantısına Basın Konseyi’ni Başkan Pınar Türenç, 
2’nci Başkan Murat Önok ve Yüksek Kurul üyesi Doğan Satmış temsil etti. 

BALKAN ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE 
BASIN MESLEK KURULUŞLARININ MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TOPLANTISI 
Avrupa Birliği’nin 26-29 Mart 2019 tarihlerinde Makedonya Üsküp’te düzen-

lediği Basın Meslek kuruluşlarının Sürdürülebilirliği ve Maddi Kaynaklarının Sağ-
lanması Toplantısına katıldık. Toplantıda Basın Konseyi’ni Yüksek Kurul üyeleri-
miz Doğan Satmış ve Turgay Noyan temsil etti.

Toplantıda Doğan Satmış iki ayrı sunum yaptı, bu sunumlardan biri ‘Yalan 
Haber Dezenformasyon ve Propaganda. Kim hangisini yapıyor’, ikincisi ‘Balkan 
Ülkelerinde Basın Konseylerinin Kendi Kendilerine Yetebilirliği Gerçek mi Değil 
mi’ konusuydu.. Üsküp’teki toplantıya Makedonya ve Balkan ülkelerinin basın 
konseyleri temsilcilerinin yanı sıra, Makedonya’nın medyadan sorumlu bakını da 
katılarak bir konuşma yaptı.
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Doğan Satmış’ın Üsküp’te yapılan toplantıdaki sunumları şöyle::
Sahte haberler, dezenformasyon ve propaganda - kim ne yapıyor?
Sosyal medyanın  gittikçe gelişmesi, dünyada sahte haberleri patlattı.
Hatta öyle ki, Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü tarafından yapılan Digital 

News Report 2018 (Dijital Haber Raporu)na göre Türkiye yanıltıcı ve sahte haber-
lerin en çok yapıldığı ülke olarak açıklandı.

Rapor hazırlanırken, 37 ülkedeki yalan haber, medyaya güven ve haber tüketi-
cilerinin davranışları incelendi. Türkiye, yanıltıcı ve sahte haberlerin en çok yapıl-
dığı ülke olarak açıklandı.

Türkiye’de haberlerin dezenformasyon oranı yüzde 49 olarak belirlendi. Yanıl-
tıcı haber konusunda Türkiye’yi yüzde 44 ile Yunanistan ve Malezya takip ediyor. 
Yanıltıcı ve sahte haberlerin en az görüldüğü ülkeler ise Almanya, Danimarka ve 
Hollanda olarak tespit edildi.

Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 65’i siyasi görüşlerini açık bir şekil-
de dile getirmenin başını belaya sokacağını düşünüyor. Türkiye, bu konuda dün-
yadaki en endişeli kullanıcılara sahip.

Türkiye’de haberlere güvenirim diyenlerin oyanı yüzde 38.
Türkiye’de sosyal medyadaki haberlere güven yüzde 33 oranında. İnternette 

karşılaştığı bilginin doğru olup olmadığı konusunda endişe duyanların oranı ise 
yüzde 6.

Tabii Türkiye’nin “Yalan haber” konusunda bu kadar yüksek oranlara sahip 
olmasının  başka bazı nedenleri de var. Sosyal medya kullanımının çok yaygın 
olması ve içinde bulunduğu politik durum.

√√ Örneğin İstanbul, 11 milyon kullanıcı ile Dünyanın en çok Facebook kul-
lanan şehri oldu.

√√ Dünyanın en çok Facebook kullanan ülkeleri sıralamasında Türkiye 9. sı-
rada yer aldı.

√√ 6.9 milyon kullanıcı sayısıyla Linkedin’de Türkiye 15. sırada. Snapchat’te 
10. ve Twitter’da ise 5. sıradayız.

√√ Tüm bu mecralar, yalan ve yanıltıcı haberlerin de patlamasına yol açıyor.
√√ Ayrıca, politik durum da bu haberleri artırıyor.
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√√ Türkiye’de bir de “Trol” gerçeği var.
√√ Bu troller de gerçek olmayan haberlerin yayılmasını sağlıyorlar.
√√ Durum o kadar ilginç noktaya geldi ki, bir de haberlerin doğru olup olma-

dığını denetleyen siteler kuruldu.

Mesela teyit.org bunlardan biri. Bir haber gerçek mi değil mi, teyit.org kontrol 
edip, onaylıyor.

Yalan haberlerin bu kadar çoğalmasının nedenlerine gelirsek.
Öncelikle siyasal nedenler ilk sırada yer alıyor.
Malum bu hafta sonu Türkiye’de yerel seçim yapılacak. Bu seçimlerde partiler 

arasında kıran kırana bir yarış var.
Geçen hafta, bir parti liderine atfen, muhalefet adayları bizim de adaylarımız 

olacak şeklinde bir haber yayıldı. 
Ancak parti liderinin böyle bir sözü yoktu. Parti lideri, “Seçilenlere oy verenler 

arasında biz de olacağız” demişti. Ancak bu bazı çok önemli haber kaynakları ta-
rafından “Şehirleri biz yöneteceğiz” şekline dönüştürülmüştü. 

Parti lideri “Böyle bir sözüm” yok dedi ama haberi yayan ciddi basın kuruluş-
ları bu sözleri pek ciddiye almadı. 

Bu gerçek olmayan haberlerin yayılmasında siyasi bazı etkiler olduğu açık.
Bilindiği gibi Amerika’da da Trump pek çok basın kuruluşunu, daha doğrusu 

kendisini eleştiren basın kuruluşlarını “Yalan haber” yapmakla suçluyor. 
Aynı trendi orada da görüyoruz. 
Günümüzde medya kuruluşlarını eleştirmek, gerçekleri yansıtmalarını engel-

lemek için sistemli bir çalışma var.
Size bir örnek daha vermek istiyorum. Mısır.
2014 yılında darbeyle iktidarı eline geçiren Abdülfettah Es Sisi’den sonra bu 

ülkede basın şu duruma geldi.

√√ Medyanın yüzde 99’u Sisi tarafından idare ediliyor. “Sisileştirme” denilen 
yöntemle bütün medya kontrol altına alınmış durumda. 

√√ Mısır istihbarat servisi (GIS) kendi DMC adında bir televizyon kurdu ve 
buradan iktidar yandaşı yayın yapmaya başladı. 
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√√ Bir süre sonra istihbarat servisinin televizyon kanalı, Eagle Capital Şirke-
tini satın aldı. Bu şirketin 6 gazetesi ve iki önemli televizyonu var. Kısaca istihbarat 
servisi yönetimde güçlü bir medya grubu oluştu.

√√ Bu televizyon kanalları editoryal çizgilerini değiştirip, haber yayınını dur-
durdular. Sadece eğlence, spor ve film kanallarına dönüştüler.

√√ Mısır Lideri Sisi, silahlı kuvvetlere ve polise karşı konuşmayı “Büyük ha-
inlik” olarak ilan etti.

√√ Sisi yanlısı televizyonlarda, açık oturumların yerini tek kişinin propagan-
da konuşması yaptığı programlar almış durumda.

√√ Bu tek kişilik konuşmalarda da “İktidarı desteklemeyenler haindir” deni-
yor, iktidarı eleştirmek bile “Teröre” destek sayılıyor.

√√ Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün listesinde Mısır basın özgürlüğü 
açısından dünyada 161’inci sıraya geriledi.

√√ Geçen yıl kabul edilen bir yasayla, ülkede internet sitesi açmak için 34 bin 
dolarlık lisans alma zorunluluğu getirildi.

√√ WhatsApp, Facebook ve Messenger denetleniyor. Buralardan topluca 
mesaj gönderip yanlış haber yaymak, terör yasası kapsamına giriyor.

√√ “Terörizmle mücadele” gerekçesiyle ülke gazeteciler için dünyanın en 
büyük hapishanelerinden birine dönüştü. Böylece gerçek bir bilgiyi iletmek de 
mümkün olamıyor.

√√ Twitter’de 5 bin den fazla takipçisi olan herkes gazeteci sayılıyor ve yasa 
karşısında böyle kabul ediliyor.

√√ Gazeteciler, yıllarca hiçbir şekilde suçlanmadan tutuklu kalıyor. Son bil-
gilere göre 32 gazeteci tutuklu, 22’si hakkında herhangi bir suçlama yapılmadı.

√√ 2015’te kabul edilen bir yasaya göre, terör olaylarında resmi açıklamalar 
dışında bilgi yayınlamak yasak. 

√√ Sina Yarımadası hakkında ve askeri operasyonlar hakkında bağımsız her-
hangi bir bilgi alıp yayımlamak yasak. 

√√ Enflasyon ve yolsuzluk iddiaları hakkında haber yayımlamak da tutuklan-
mak için yeterli. 
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√√ İnternet dışında bilgi alınabilecek bir yer yok. Ama son 1.5 yılda 500 ka-
dar internet sitesi kapatıldı. 

√√ Sosyal medya paylaşımları nedeniyle çok sayıda kişi tutuklandı. 

Hal böyle olunca yalan haberlerin nerelerden kaynaklandığı anlamak daha da 
kolaylaşıyor sanıyorum.

Kısaca günümüzde tüm dünyada bir otoritelerle eğilimi hakim. Ve bu eğilim, 
ilk olarak basın özgürlüğünü kısıtlamakla işe başlıyor. 

Bu yüzden de yalan haberler, propaganda, dezenformasyon alıp başını gidiyor.

Balkan bölgesİ ve Türkİye’de Basın Konsey’lerİnİn kendİ kendİne

sürdürebİlİrlİğİ bİr mİt mİ, gerçek mİ?

Başlıktaki bu soruya Türkiye açısından kısaca şu yanıtı vermek mümkün:
“Türkiye için Basın Konseyi’nin kendi kendine yeterliliği bir mit değil, gerçek  

Şöyle ki: Basın Konseyi Türkiye’de 1986 yılında kuruldu. O zaman önde gelen ga-
zeteciler, bir bildiri imzalayarak Basın Konseyi’nin kuruluşunu duyurdular. Konsey 
sözleşmesine göre, Basın konseyi medya organlarına “Etik” hizmet verecek, bunun 
karşılığında onlardan yıllık aidat alacaktı. Gazeteler tiraj ve fiyatına bakılarak , tele-
vizyonlar ise, reklam gelirlerinin binde birini aidat olarak ödemeye başladılar. Ay-
rıca Basın Konseyi, kuruluşunu sürdürsün diye bir vakıf haline dönüştürüldü. Ve 
bu vakıf hem üyelerinden hem de başka bağışçılardan bağışlara açık durdu. Ayrıca 
belediye, az bir kira ile Basın Konseyi’ne bir ofis kiraladı. Konsey aradan geçen 32 
yılı bu şekilde tamamladı. Zaman içinde, Basın Konseyi’nin üyelerinin yapısı değiş-
ti. Siyasi nedenlerle veya başka bir takım etkilerle, bazı gazeteler ayrıldı. Bu yüzden 
gelirleri düştü. Bu yüzden Basın Konseyi’nin çalışanlarında azalma oldu. Ofis kad-
rosu asgariye düştü. Ancak 2019 yılına kadar bu şekilde gelinebildi. Şu anda, hem 
medya sektöründe bir finansal kayıptan söz etmek mümkün. Son iki üç yıl içinde 
bir kaç gazete kapandı. Gazeteciler işsiz kaldı. Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz de 
buna eklenince, televizyonların da gelirleri düştü. Buna bağlı olarak Basın Konse-
yi’nin elde ettiği gelir de düştü. Özellikle iktidarı destekleyen medyanın, gazete ve 
televizyonları ile Basın Konseyi’nden uzak durması, olumsuz bir etken.
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Ayrıca, daha önce Basın Konseyi üyesi olan devlet kontrolündeki resmi te-
levizyon ve radyo kurumu ile Haber Ajansı da yıllar önce üyelikten çıktılar. 
Ancak Basın Konseyi, başta Avrupa Birliği ve UNESCO olmak üzere bazı ku-
ruluşlarla işbirliği yaparak yine de faaliyetlerini sürdürmeyi başarıyor. Bunda 
Basın Konseyi Başkanı’nın ve Yüksek Kurul üyelerinin gönüllü çalışmaları ve 
giderleri asgaride tutmak için her türlü toplantıda harcamaların kişilerin ken-
dilerince yapılması da etkili oluyor. Basın Konseyi üyesi gazetecilerin bağışla-
rını da göz ardı etmemek gerekir. 32 yılın sonunda, Basın Konseyi hala kendini 
sürdürebilen bir finansal yapıya sahip. Ancak trendin aşağı doğru olduğunu da 
kabul etmek gerekir. Sonuçta, Basın Konseyi medyaya gönüllü kabul edilebile-
cek bir danışmanlık hizmeti sunuyor. Bunu kabul etmek istemeyene bunu zor-
la kabul ettirmek mümkün değil. Türkiye’deki gelenek de bu zorlamaya alışık 
değil. Sonuç olarak, Türk Basın Konseyi’nin, bu alanda güzel bir örnek oldu-
ğunu, bu nedenle 32 yıl yaşayabildiğini ve hala ayakta olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu konuda bir şey daha eklemek istiyorum. Basın Konseyi’ne zaman zaman 
bazı işadamlarından bağış önerileri de geldi. Ancak Basın Konseyi Başkanı ve 
yönetimi, bu tür bağışların tümünün ön şartsız kabulüne onay vermedi. Ba-
ğış yapanın kişiliğinin, bağışı şekillendirdiğinin bilincinde. Basın Konseyi’nin, 
hizmet almayı kabul etmiş medya üyeleri ve kendi üyelerinin aidatları dışında 
bir geliri kabul etmemesinin, bağımsızlık ve tarafsızlık için bir güvence oldu-
ğunu da kabul etmek gerekir. Devlet desteği veya başka türlü finansal katkıla-
rın, medya özgürlüğü açısından sakıncaları olabileceğini biliyoruz. Medya şu 
anda, genel olarak bir kriz ortamında.

 Gazete tirajları düşüyor. Gençler gazete okumuyor. Televizyon izleme oranla-
rı düşüyor. Reklam gelirleri medya dışına kayıyor. Google, Facebook, twitter gibi 
sosyal medya platformları, reklam gelirlerinin en büyük pastasını kapıyorlar. Ve bu 
kuruluşların “Medya etiği” gibi bir endişeleri de yok.

İki hafta önce UNESCO ile işbirliğiyle İstanbul’da Basın Konseyi’nin düzenle-
diği bir toplantıda tam da bu konu gündeme geldi. Facebook, Google, Twitter, İns-
tagram gibi günümüzün sosyal medya devleri gazeteciler yerine yapay zeka yani 
algoritma kullanmaya başladılar. Ancak biz gazeteciler de algoritmanın önemini 
henüz anlamış değiliz. Eskiden gazeteciler, fotoğraf ve grafik dizayn konusunda 
da aynı körlüğü göstermişti. Bu yüzden fotoğrafla, grafik, ancak gazetecilerde je-
ton düştükten sonra önemini kanıtlamıştı. Benzer bir durum şimdi algoritmada 
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da yaşanıyor. Oysa artık anlamalıyız ki, bizzat algoritmanın kendisi, gazeteciliğin 
önemli bir parçası olmak üzere. 

Yapay Zeka ayrıca, içeriğin kişiselleştirilmesinde kullanılıyor. Yani bilgisayarı-
nızı açınca, sadece sizin ilgi duyacağınız haberler karşınıza çıkıyor. Ya da size özel 
bir birinci sayfa yapılabiliyor. Aynı şekilde başlıklar, daha önceki alışkanlıklarınıza 
dayanılarak seçiliyor.

Ayrıca Yapay Zeka gazeteciliği destekleyen bir yan faktör olarak karşımıza çı-
kıyor. Haber merkezleri sibernetikleşiyor. Bilgilerin aranmasında, analiz edilme-
sinde kullanılıyor. Haberlerin daha düzgün yazımında da yine yapay zeka devreye 
giriyor. Amaç, gazeteciliğin yerini almak değil, onlara yardım etmek. Metin yazar-
ken yapılan otomatik düzeltmeleri ve internetteki otomatik çevirileri de bu açıdan 
değerlendirmek gerekir.

Önümüzdeki bu manzaraya bakarsak, yapay zekanın şu an için gazeteciliğin 
yerini alacağını söylemek zor. Sonuçta hala gazeteciler işin başında. Eğer yapay 
zeka, şu beş koşula uyuyorsa, meslek etiği açısından bir sorun çıkmaz:

 √ Gazetecilik bağımsızlığı ve bütünlüğü korunacak.
 √ Yazılan haberlerin kaynağı şeffaf olacak.
 √ Haberler gerçek ve doğru olacak.
 √ İnsan haysiyetine dokunulmayacak.
 √ Özel yaşamın dokunulmazlığına saygı gösterilecek

Ancak gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Yapay zeka daha da gelişip, gazeteci-
lerin işlerinin tümünü ele geçirirse, o zaman büyük sorun yaşayacağız.
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Avrupa Birliği’nin, Üsküp’te düzenlediği toplantıda Basın Konseyi’ni 
Yüksek Kurul üyelerimiz Doğan Satmış ve Turgay Noyan temsil etti.
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