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SUNUŞ
 33 yıldır basın özgürlüğünden taviz verilmeden ve özgürlükler yönetenlerce örselen-
meden, ifade- basın özgürlüğü ile medya etik değerlerin demokrasilere yakışır şekilde 
yaşatılabilmesi için yol almaya çalışan BASIN KONSEYİ, son dönemlerde değişme-
yen sıkıntıları 2018 yılında da daha ağır şekilde göğüslemek zorunda kaldı.
Yılın ilk günü, yine özgürlüklerin tartışıldığı bir tarihti.
ÖZGÜRLÜKLERİN peşinde mücadele edilirken, hapisteki yüzü aşkın gazetecinin 
demir parmaklıkların arkasından çıkmaları yıl boyunca maalesef gerçekleşemedi. Daha 
da kötüsü, her geçen gün, yeni gerekçelerle, suçlamalarla yurdun dört bir yanından, 
her yaştan gazeteci hakkında açılan davalar yağmur gibi yağmaya devam etti.
Cumhurbaşkanına hakaret edildiği gerekçesiyle, gazetecilere açılan davaların sayısı 
yüzleri buldu.
Yaptıkları gazetecilik, terör suçu sayılarak birçok gazeteci, yasalarımızdan kaldırılan ida-
mın karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına mahkum edildi.
Haberlerinde, köşe yazılarında iktidara yönelik en ufak eleştiride bulunan gazeteciler, 
örgüt suçlamalarıyla mahkemelere çıkarıldılar.
Tartışmalı iddianameler ve gerekçeler, 2018 yılında da gündemin baş sırasını işgal etti.
2018’in ancak ağustos ayında, iki yıl aradan sonra kaldırılan OHAL sonrasındaki Yeni 
Türkiye sisteminde de gazeteciler yine tutuklama ve gözaltı sarmalında güç bir yıl ya-
şadı.
Yargı, medyanın üzerinden adeta silindir gibi geçti.
‘Suç işlemeye meyilli’’ ya da ‘’olumsuz kişiliğe sahip bulundukları’’ için, mahkemeler 
ceza verirken, meslektaşlarımıza açılan toplu davalarında cezalar yağdı.
2018 in bir başka dikkat çeken gelişmesi de akreditasyon yasaklarının sıklıkla uygulan-
masıydı.
Uluslararası gazetecilik, habercilik kuralları anlamında, görevlerini yapmaya çalışan 
muhabirlere, haber sunucularına da cezalar peş peşe geldi, davalar açıldı. Muhalif 
görülen medya kuruluşlarının muhabirlerine akreditasyon yasakları getirildi, haberin 
merkezinden çıkarıldılar.
Yayın durdurma cezalarını para cezaları izledi.
2018 seçim yılı olduğu için, medyanın da sıkıntılarının katlandığı bir süreç yaşandı. 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem heyetinin de izlediği seçim süreci, 
şu şekilde yorumlandı:
‘’OHAL koşulları altında geçen 24 Haziran seçimlerinde kampanyalar eşit koşullarda 
sürmediği gibi, basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakların sınırlandığı gözlem-
lenmiştir.’’

BASIN KARTLARI YÖNETMELİĞİ 
Basın kartları yönetmeliği değişikliği de yine 2018 yılının sonlarında yapıldı. Bununla, 
sübjektif gerekçelerle basın kartlarının iptal edilmesinin önü açıldı. Son 3 yılda 1954 
gazetecinin basın kartı iptal edilirken, yeni yönetmelikle bu rakamın nerelere ulaşacağı 
belli değil. Ayrıca, Basın kartı komisyonundaki meslek kuruluşları temsilcileri de komis-
yona alınmadı.
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TUTUKLU KALANLAR
Her ne kadar yönetenlerce, ‘’Türkiye’de tutuklu gazeteci yok ‘’ deniliyorsa da 2018 de 
de Türkiye’nin dünyadaki karnesi yine çok kötü olarak ortaya çıktı.
Türkiye, Dünya’da en fazla gazetecinin cezaevinde bulunduğu ülkeler sıralamasında, 
Çin ve Mısır’ın arasında yer aldı.
Türkiye, tutuklu gazeteciler ve basını özgür olmayan ülkeler sıralamasında 2018 yılında 
da 180 ülke arasında 157.sıradaki yerini maalesef korudu.
Hukukun üstünlüğü endeksine göre ise, 113 ülke arasında 101.sırada kaldı.
Dünya Özgürlük raporunda da 195 ülkeden ‘’hiç özgür olmayan’’ 49 ülke arasına gir-
dik.
Kısacası, özgürlük haritasında siyah renklerle belirlenen ‘’kapkara coğrafyanın’’ parçası 
olmaktan yine utandık.   

ERGENEKON DAVASI ÇÖKTÜ 
2018 yılında, 11 yıl kasırga gibi esen Ergenekon davasının çöktüğü anlaşıldı.
Ne var ki, yıllarca tutuklu kalan gazeteci, yazar, akademisyenlerin mağduriyetleri karşı-
sında, suskun kalındı.
11 yıl sonra ‘’Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığı ispat edilemedi’’ kararı açıklan-
dığında, nefesler tutuldu ve gazetecilerin haklılığı gün yüzüne çıktı.
-KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ
2018’de Türkiye, Kaşıkçı ölümüyle bir ilki yaşadı. Onlarca gazetecinin suikastına tanık 
olan ülkede, ilk kez yabancı bir gazetecinin, bu topraklarda infaz edildiği görüldü. 
Washington Post gazetesi yazarı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan evlilik evra-
kını alırken, yok edildi. Başkonsoloslukta öldürülen Kaşıkçı’nın cesedi hala ortada yok. 
Ve katilleri de ellerini kollarını sallayarak çıkıp gittiler.

KAPANAN VE EL DEĞİŞTİRENLER
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilen Türkiye’de 2018 de iktidarın medyaya 
hiza verme çabaları durmadı. İleri demokrasi vaatleri seçim kampanyasında verilse de, 
demokrasilerin vazgeçilmez değeri basının işlevsiz bırakılma çabaları devam etti.
Kimi medya kapanırken, el değiştirirken, Türkiye’nin en büyük medya grubu da seçim 
öncesinde el değiştirdi. Böylece medyanın büyük kısmı iktidar yanlısı olarak konum-
landırılmaya başlandı.

EKONOMİK VE KAĞIT KRİZİ..İŞSİZLİK
Aynı dönemde, birçok gazete yöneticisi, yazarı, muhabiri, çalışanı işsiz kaldı. İşsiz ga-
zeteci sayısı 10 binin çok üstüne çıktı.
Medyanın yaşam kanalı olan ilan ve reklam gelirlerinde ise adaletsiz dağıtım yüzünden 
gazete sayısında azalmalar yaşandı. Muhalif görülen medya kurumlarına ilan ve reklam 
ambargolarının yaşatılması, mali güçsüzlükleri büyüttü.
Ekonomik kriz ve kağıt krizi yayınların sayfalarının azalmasına yol açtı. Yüzlerce gazete 
yayınına son vermek zorunda kaldı.
Televizyonların uydu kiralarındaki döviz artışı da yereldeki kanalları büyük sıkıntıya so-
karak kapanmalarına neden oldu.
2018 yılı medya için tam bir kabus yılıydı.
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Kapkara yıldı.
Tüm bu kara tablo karşısında, yılmak yok diyerek, mücadelemize devam etmek zorun-
da olduğumuzun bilincindeyiz.
Yıl boyunca etik ihlallerle ilgili şikayet dosyalarını da titizlikle inceleyip karara bağlayan 
Basın Konseyi, medyanın içinde bulunduğu büyük krizi aşmak için çalışmalarını sürdür-
meye kararlıdır.
Çünkü demokrasimizi tüketme lüksünün olmadığının bilincindeyiz.
Halkın bilgi edinme hakkının kutsallığı önceliğimizdir.
 
Saygılarımızla
PINAR TÜRENÇ
Basın Konseyi Başkanı

2018 ARALIK
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BİR YILIN ANATOMİSİ
2018
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OCAK
 
1OCAK 
• 2018”in ilk tartışma konusu özgürlüklerle ilgiliydi; 

TBMM yılbaşı tatiline girer girmez yayınlanan KHK ile  ’15 Temmuz darbe 
teşebbüsü ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hare-
ket eden sivillere soruşturma açılamayacağına’ ilişkin düzenleme, yeni yılın 
ilk tartışma konusu oldu. Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “KHK’da 
muğlak” dediği için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP sözcüleri tarafından sert 
ifadelerle eleştirildi.

• Türk basınının amiral gemisinde yaprak dökümü; 
Hürriyet gazetesi yönetimi şok bir kararla 30 yıl ve üstünde çalışan gazetenin 
beyin takımı içinde yer alan Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, Yayın Koordinatörü 
Fikret Ercan ile yollarını ayırdı. Bu karardan sonra Hürriyet gazetesi yıl boyunca 
gazetenin önemli yazar- çizer ve muhabir kadrosundan çok sayıda ismi de işten 
çıkardı.

• Basın İlan Kurumu ilan alma hakkına sahip gazetelere gönderdiği yazıda, 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda ya-
pılan düzenleme gereği, resmi ilan alan gazetelerin Maliyeden her 15 günde bir 
‘vadesi geçmiş borcu yoktur’ yazısı alması istendi.  Basın İlan Kurumu’nun bu giri-
şimine basın meslek kuruluşları karşı çıktı. 

2 OCAK
• Gazeteci Ayşenur Aslan, Halk TV’deki basın özgürlüğünün ele alındığı programda 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı 
Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 11 ay 20 gün hapse mahkum 
oldu.

3 OCAK
• Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın mensuplarıyla yaptığı gelenek-

sel yeni yıl toplantısında Türkiye’de tutuklu Fransız iki gazeteciyi, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’la doğrudan ve birçok kez diyaloga girerek serbest bıraktırdığını anlattı. 
Macron, “Ancak, Türkiye’de birçok gazeteci hala tutuklu. Aralarında Avrupalı 
gazeteciler de var” dedi.

4 OCAK
• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV8’de yayınlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ progra 

mında yaşları 7 ile 11 arasında değişen kızların şort giyerek yaptıkları dans göste-
rileri nedeniyle reklam gelirlerinin yüzde 2’sine denk gelen ceza verdi. 

5 OCAK  
• Yazar Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt hakkında, Atatürk’ün hatırasına ale-

nen hakaret’ suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mah-
kemesi 18’inci Ceza Dairesi’nin temyiz incelemesi sonucu onandı. 

• Gazeteci Ömer Faruk Aldemir, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u 
kullandığı iddiasıyla İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7.5 yıldan 15 yıla 
kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.
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• Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bir 
yılı aşkın süredir tutuklu olan gazeteci Ahmet Şık hakkında yine Twitter paylaşım-
larından bir dava daha açıldı. İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
ve Şık’ın 2 yıla kadar hapsi istenen davanın, Anadolu Ajansı muhabiri Kerem Ko-
calar’ın, BİMER’e ‘Allah Rızası için inceleyin’ ihbarı üzerine başlatılan soruşturma 
sonunda açıldığı belirtildi.

8 OCAK
• Görev başındayken polisler tarafından dövülerek öldürülen Özgür Gündem gaze-

tesi muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 22’nci yıldönümünde, Atışalanı Esenler 
Kemer Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

• Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olan çevirmen Tonguç Ok, Evrensel 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ‘ne gönderdiği mektubu ‘sakıncalı’ bulunarak 
engellenmesine itiraz etti. İnfaz Hakimliği, ‘örgütsel haberleşmeye dair ibareler 
bulunduğu yönündeki gerekçe, yerinde görülmemiştir’ kararı verdi.

9 OCAK
• Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ’a, 20 Mart 2017 tarihinde yaptığı 

hakim ve savcılarla ilgili haberinde ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği’ iddiasıyla 
Ankara 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

• Anayasa Mahkemesi’ne, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin bireysel 
başvurusuyla ilgili Adalet Bakanlığı görüş bildirdi. Bakanlık görüşünde, terör ör-
gütlerinin geniş kitlelere etki edebilmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev 
yapan kişileri yapılarına dahil ettiği ileri sürülerek, “Soruşturma konusu yapılan 
kişilerin mesleki faaliyetleri olmayıp, terör örgütü lehine yaptıkları eylemlerdir. Ga-
zetecilik faaliyetiyle ilgili değildir” dedi.

10 OCAK

SİLİVRİ’DE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ:
ETKİNLİĞİMİZ VE AÇIKLAMAMIZ

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yılın ilk toplantısını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nde tutuklu gazetecilere destek vermek amacıyla Silivri’de yaptı. Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi’ndeki toplantıya Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, ikinci başkan 
Murat Önok, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, aralarında Hüsamettin Cindo-
ruk,  Tufan Türenç, Melih Berk, Turgay Noyan, Yalçın Büyükdağlı, Okşan Atasoy, Ba-
şar Yaltı, Muzaffer Baca’nın da bulunduğu Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri, Basın 
Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ile tutuklu gazetecilerin yakınları katıldı. 
Toplantının açılışında konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “ Gazeteciler 57 
yıl önce 10 Ocak’ta 212 sayılı yasanın hayata geçmesiyle yaşamsal ve sosyal hak-
larına kavuşmuşlardı. Yıllar içinde bu hakları kaybetmeye başladık. Ama geldiğimiz 
bu noktada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, bugün için Çalışamayan Gazeteciler 
günüdür. Çalıştırılmayan gazeteciler günüdür. Hapse konulan gazeteciler günüdür. 
Binlerce, on binlerce gazetecinin işsiz kaldığı gündür. Sendikalaşmanın yok edildiği 
gündür. Ailelerin acı içinde evde beklediği gündür. Babalarını göremeyen çocukla-
rın babalarınınhapisten çıkacağı özlemiyle yaşadığı gündür” dedi. 10 Ocak’ınğın 
özellikle son 10 yıldır anlamını tamamen yitirdiğini ifade eden Türenç, şöyle devam 
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etti: “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’de 145 civarında gazeteci hapishanede tut-
sak. 145 diyorum çünkü bu sayı her gün artabiliyor, eksilebiliyor. Haklarında dava 
açılan gazeteci sayısı her geçen gün ekleniyor. Gözdağı verilmeye devam ediyor. 
Bunun da ötesinde bizler için önemli olan gazetecilerin kendilerine uyguladığı oto 
sansürlerdir. Bugün peşinde olduğumuz hak arayışının en önemli noktası kaleme 
sahip çıkmamızdır. Kaleme sahip çıktığımız zaman demokrasiye sahip çıkmış oluyoruz. 
Demokrasi demek en önemli unsurlarından biri olan fikir özgürlüğüne sahip çıkmak 
demektir. 10 Ocak’ta Silivri’de buluşmanın önemi ise hemen yanımızdaki o kor-
kunç Silivri hapishanesinde özgür kalacakları günü bekleyen gazetecilere en yakın 
yerde olmak, onların sesini duyurabilmek, yalnız olmadıklarını söyleyebilmektir.” 
Cumhuriyet gazetesi davasının Silivri’ye alınmasına tepki gösteren Pınar Türenç, “Bunu 
kabul etmiyoruz. Çünkü Adil Yargılanma Hakkının vazgeçilmez unsuru olan yargılama-
nın aleniliği ilkesinin pratikte hayata geçmesi, ilgilenen herkesin duruşmayı takip ede-
bilmesi ve bu imkana kavuşması asıldır. Duruşmanın ücra bir yerde değil İstanbul’da 
görülmesini talep ediyoruz. Cumhuriyet davası ile ilgili gazetecileri de ilgilendiren di-
ğer tüm ceza davaların bir an önce bitirilmesini istiyoruz” dedi.

CİNDORUK: YAPILAN İŞKENCE 
İkinci konuşmayı yapan Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi okur temsilcisi Hüsamettin 
Cindoruk “Bugün cezaevinde uzun süredir tutuklu bulunan arkadaşlarımızın uzun tu-
tukluluk sürecinden ötürü şikayetleri var. O şikayetleri paylaşıyoruz ama durum sadece 
o değil. Bugün bu arkadaşlarımıza yapılan, bu düşünce adamlarına yapılan yargısal 
işkencedir. Buna alışmamız çok yanlıştır buna alışamayız. Buna alışırsak demokrasimizin 
içinde bulunduğu sıkıntıları arttırırız. Demokrasimize kimse güvenmez. Hep beraber, 
herkesin iktidar partisi Cumhurbaşkanı dahil hepimiz fikir ve ifade özgürlüğü ile ulusla-
rarası değerlerde anlaşmak zorundayız” dedi. Askeri idareler dahil ifade ve düşünce 
özgürlüğüne bu kadar açık bir saldırıya hiç rastlamadığını söyleyen Cindoruk, “İçinde 
bulunduğumuz durum yargısal işkence kadar yargının düşünce ve ifade özgürlüğüne 
bir saldırısıdır. Üzüntü ile bakıyoruz bu saldırıyı önlemek için başvurduğumuz makam 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu 2018’in ilk toplantısını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Silivri’de yaptı
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yurdumuzun içindeki mahkemeler 
veya Anayasa Mahkemesi olmaktan 
çıkmıştır” dedi.
Basın Konseyi 2’nci Başkanı Murat 
Önok da konuşmasında, Türkiye’nin 
basın özgürlüğü açısından dünyadaki 
karnesini anlattı.  Türkiye’nin en çok 
gazeteci tutuklanan ülkeler arasında 
ön sıralarda bulunduğunu belirten 
Murat Önok, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin kararlarından örnekler 
verdi. Önok, “AİHM’nin ifade özgür-
lüğünün ihlal edildiği kararını verilen 
davaların yarısı Türkiye’den. Yarısı da 
diğer tüm ülkelerden” dedi.

DİĞER KONUŞMALAR
Cumhuriyet davasında geçen yıl temmuz ayında tahliye olan Cumhuriyet çize-
ri Musa Kart, tahliye olduktan 5 ay sonra ilk kez Silivri’ye geldiğini ifade ederek, 
“Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum doğrusu... Öncelikle sevgili kardeşle-
rim Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu’nun haksız hukuksuz biçimde, bir 
yılı aşkın süredir cezaevinde tutulmalarına itirazım var. Ama itirazım aynı zaman-
da sadece muhalif oldukları için siyasetçilerin, akademisyenlerin ve gazetecilerin 
zindanlara atılmasına. Bakın dünyada 3D yani üç boyutlu baskıyla uçak yedek par-
çaları üretiliyor artık. Bizde de baskı teknikleri uygulanıyor ama sadece muhalif-
ler üzerinde ne yazık ki... Evet, ömürlerimizden, günler, aylar ve yıllar çalındı ama 
daha özgür bir ülkede yaşama umudumuz yerinde duruyor onu çalamadılar” dedi. 
Akın Atalay’ın eşi Adalet Dinamit, Cumhuriyet davasında ‘suç ve cezanın yasallığı il-
kesinin açıkça çiğnendiğini’ söyledi, bu davada sanıkların herhangi bir eylemleri ne-
deniyle değil, fikirleri nedeniyle ve gazetecilik yaptıkları için yargılandıklarını anlattı. 
Adalet Dinamit konuşmasını eşinin duruşma sırasında söylediği “Dünyaya 100 defa 
gelecek olsaydım, her defasında bu davada savunma makamında olmayı tercih eder-
dim. Çünkü adalet, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanında saf tutmak onur-
dur. Vicdanım rahat ve huzurluyum. Hiç merak etmeyin; bugün güçlü gibi görünen-
ler değil, haklı olanlar kazanacaktır’” sözleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. 
Adalet Dinamit ve Musa Kart’ın düşüncelerine hak verdiğini söyleyen Ön-
der Çelik ise  “Bizler aslında simgesel isimleriz. Yapılan hukuksuzluklar ve hak-
sızlıklar ve adalet sistemindeki çarpıklıklar, kişiler hepsi bir semboldür. İsim-
ler bir şey ifade etmiyor olabilir ama bütünün ifade ediyor” diye konuştu. 
Yakın zamanda tahliye olan Cumhuriyet muhasebe çalışanı Emre İper de şunları söy-
ledi: “İçeri girmek zormuş dışarı çıkmak daha zor. Bugünün anlamına karşılık olarak 
çalıştırılmayan baskı gören gazeteciler var. 2 gün önce ölüm yıldönümünü andığımız 
Metin Göktepe, araştırmacı gazeteci olan Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi 
katledilen gazeteciler de var. Gerçekleri yazdığı için içerde olan Ahmet Şık, Murat Sa-
buncu ve Akın Atalay gibi içerde esaret çeken gazeteciler var. Bize düşen ise onların 
ölüm yıl dönümlerini hatırlayıp esaret günlerini saymak. Umutla yapılan haksızlıkların 
son bulmasını beklemek.” 
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11 OCAK
• Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile bir süre 

önce tahliye edilen Turhan Günay’ın yaptıkları ‘bireysel başvuru’ dosyalarını gö-
rüştü ve üç gazeteci için de ‘hak ihlali’ kararı verdi. Alpay ve Altan’ın avukatları-
nın tahliye için başvurduğu İstanbul 13. Ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri, Anayasa 
Mahkemesi’nin gerekçeli kararı ellerine ulaşmadığı bahanesiyle tahliye istemini 
reddetti. 

• Basın Konseyi, Anayasa Mahkemesi’nin 3 gazetecinin bireysel başvuru dosyaların-
da aldığı ‘hak ihlali’ kararı üzerine “Yüksek Mahkemenin hak ihlali olduğu gerekçe-
siyle tahliye kararı verdiği tutuklu gazetecilerin yanı sıra, gazetecilik faaliyetinden 
aylardır cezaevlerinde tutulan diğer gazetecilerin özgür kalacağı günlerin yakın 
olmasını diliyoruz” dedi.

• Cezaevinde 400 günü aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan gazeteci 
Murat Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde işsiz olduğunu belirterek, 
açıklama yaptı. Aksoy, “Tahliye olduk, özgürüz ama mesleki olarak ne yazık ki 
tutukluluğumuz devam ediyor” dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN HAK İHLALİ 
KARARINA TEPKİ AÇIKLAMAMIZ

Basın Konseyi, Anayasa Mahkemesi’nin 3 gazetecinin bireysel başvuru dosyalarında 
aldığı ‘hak ihlali’ kararı üzerine şu açıklamayı yaptı: 

“Tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı 
bireysel başvurularda hak ihlali olduğuna karar verilerek tahliyelerine hükmedilmesi, 
kuşkusuz sevindirici. Yaklaşık 6 ay önce tahliye edilen Turhan Günay’ın da bireysel 
başvurusunu ele alan Anayasa Mahkemesi’nin oy çokluğu ile verdiği kararın, diğer 

tutuklu gazetecilere emsal olmasını bekliyoruz. Yüksek Mahkemenin hak ihlali olduğu 
gerekçesiyle tahliye kararı verdiği tutuklu gazetecilerin yanı sıra, gazetecilik faaliyetin-
den aylardır cezaevlerinde tutulan diğer gazetecilerin özgür kalacağı günlerin yakın 

olmasını diliyoruz

12 OCAK
• Fransa’da 14 gazeteci, Türkiye’de tutuklu olan ve haklarında açılan davalarda 

yargılanan gazetecilerle dayanışma kararı aldı ve bu kapsamda 14 gazeteciyi 
‘evlat’ edindi. Fransız gazeteciler ‘evlat’ edindikleri gazetecilere gönderdikleri 
mektuplarda dayanışmanın, yargılanma süreci adalete uygun bir sonuca varana 
kadar süreceğini bildirdi.

• Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan, ‘yayın yasağını ihlal etti-
ği’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Gazeteci Bozarslan’ın, 4 Kasım 2015 
tarihinde DHA bülteninde yer alan ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ davasıyla ilgili 
haberiyle ilgili olarak, yayın yasağının ihlal edildiği iddiasıyla Diyarbakır 2’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 4.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

13 OCAK
• Basın İlan Kurumu’nun, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açık-

ladığı, resmi ilan alan gazetelerin Maliyeden her 15 günde bir ‘vadesi geçmiş 
borcu yoktur’ yazısı almasına ilişkin uygulama gelen tepkiler üzerine 1 Mart 2018 
tarihine ertelendi. 
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15 OCAK
• Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus 

Brinkbaumer’in Twitter hesabı hacklendi. Profil sayfasına Türk bayrağı ve Erdo-
ğan’ın fotoğrafı sabitlenen tweette, “Bugüne dek yapmış olduğumuz haberlerden 
ötürü Erdoğan’dan özür diliyoruz” mesajı iletildi 

• İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yayımladığı 2018 Dünya Raporu’nda, “Türki-
ye’de 2017 yılında medyanın, muhalefetin ve insan hakları savunucularının üze-
rindeki kısıtlamalar artırdı. Ayrıca ‘kıl payı’ sonuçlanan bir referandumun ardından 
Cumhurbaşkanının yetkilerini suiistimal etmesine karşı yeterli denge ve denetim 
mekanizmalarını içermeyen bir başkanlık sistemini uygulamaya soktu” denildi.

16 OCAK
• MİT TIR’ları davasında tutuklu yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, adli-

yeye kelepçeli götürülmek istenmesini protesto ederek duruşmaya cezaevinden 
SEGBİS’le katılıp savunma yaptı. Berberoğlu’nun avukatlarından Yiğit Acar, “Ke-
lepçe tedbiri zorunlu değildir. Bir milletvekilinin duruşmaya getirilirken kelepçeye 
vurulması, demokrasimiz için ayıptır. Berberoğlu bu ayıbın ortağı olmamak için 
SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı” dedi.

• Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde İŞID teröristlerinin gerçekleştirdiği ve 101 kişi-
nin yaşamını yitirdiği Barış Mitingi katliamında, emniyetin ihmali olduğunu yazan 
5 gazeteci için açılan davada örnek bir karar verildi. Ankara 2’nci Ağır Ceza Mah-
kemesi, o dönem Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü olan Can Dündar, 
muhabir Kemal Göktaş, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 
muhabirler Cem Gurbetoğlu ve  Tamer Arda Erşin’in yargılandığı davada Basın 
Kanunu’nun 26. maddesinde tanınan 4 aylık dava  süresinin aşıldığı gerekçesiyle 
davanın oybirliği ile düşürülmesine karar verdi.

• Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e, 15 kasım 2017 de yazdığı ‘ Rusya’ya 
domatesler de Beyrut’tan’ başlıklı yazısı nedeniyle Agrobay Seracılık şirketi Anka-
ra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 1.5 milyon liralık dava açtı. 

• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FM TV’de yayınlanan ‘Saklı Gerçekler’ prog-
ramında Atatürk’e hakaret nedeniyle kanalı uyardı ve ayrı maddeden bir uyarı 
daha alırsa kanalın lisansının iptal edileceğini bildirdi. 

17 OCAK
• Türkiye, ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un 2018 yılı Dünya Öz-

gürlük raporunda ’kısmen özgür ülkeler’ kategorisinden, ‘Özgür olmayan ülkeler’ 
kategorisine geriledi.

• Sözcü gazetesi yazarları Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Saygı Öztürk ve Necati Doğru, 
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek soruşturma savcısına ifade verdi. Sözcü 
yazarları hakkında,17-25 Aralık ve 15 Temmuz konularında köşelerinde yazdıkları 
yazılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldığı belirtildi.

• Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan Nöbetçi Ge-
nel Yayın Yönetmenliği eylemine katılan gazeteciler Ayşe Düzkan, Hüseyin Akyol, 
Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran’ın yargılandığı davada karar 
verildi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Düzkan, Çelebi, Bektaş ve Duran’a 
1 yıl 6’şar ay hapis ezası verirken, Hüseyin Akyol’a ise ‘örgüt propagandası yaptığı’ 
iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapse mahkum oldu.
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• Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül, Diyarbakır Havaalanı’nda 
gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma nede-
niyle Ergül, İstanbul’a sevk edildi.

18 OCAK
• Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ‘hak ihlali’ kararını uygulamayan hakimler, tahliye 

edilmeyen tutuklu gazeteci Mehmet Altan’ın avukatı tarafından Hakimler ve Sav-
cılar Kurulu’na şikayet edildi. 

• T24 internet sitesinde 2013 yılında yayınlanan ‘Çekilme Günlüğü’ başlıklı yazı-
sında örgüt propagandası yapıldığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
yargılanıp beraat eden gazeteci Hasan Cemal, Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu 
kararı bozması nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 24’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada Hasan Cemal, “Ben terörü şiddetle reddettiğim için 
buradayım Barışı savunduğum için buradayım. Yalanla değil, gerçekle yaşamak is-
teyenler özgürlüğü savunanlar kazanacak sonunda” dedi.  Duruma  3 Nisan 2018 
tarihine erteledi.

• CHP Milletvekili Utku Çakırözer, MİT TIR’ları davasından 25 yıl hapis cezasına 
çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu, Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.  
Çakırözer, “Beberoğlu’nun tutuklu bulunduğu her gün, her an hem hukuk hem de 
demokrasi katledilmektedir. 13 Şubat’taki duruşmada özgür kalacağına ve Mec-
lis’teki görevinin başına döneceğine inanıyoruz” dedi.

19 OCAK
• Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan 

gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’ ve 
‘ifade ve basın özgürlüklerinin’, dokuz ay tutuklu kalıp tahliye edilen Cumhuriyet 
Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın ‘kişi hürriyeti ve güvenliği 
hakkının’ ihlal edildiğine ilişkin kararlarını 8. günde jet hızıyla Resmi Gazetede 
yayımladı. Kararınn Resmi Gazetede yayımıyla birlikte, gözler Altan ve Alpay’ın 
yargılandığı ve ihlale rağmen tahliye taleplerini reddeden, “Kararlar Resmi Ga-
zetede yayımlanmadı” diyen İstanbul’daki 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri’ne 
çevrildi. Altan’ın avukatları, tekrar tahliye başvurusunda bulundu. Tahliye talebini 
değerlendiren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğuyla talebin reddine 
karar verdi.

• AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni H  rant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde su-
ikast sonucu katledildiği yerde anıldı. Katledilişinin 11’inci yıldönümünde Dink’in 
vurulduğu yer karanfillerle süslenirken, üzerinde “Hrant için adalet için” yazılı dö-
vizler ve Dink’in fotoğrafları, eski gazete binasına asıldı. 

HRANT DİNK’İN KATLEDİLİŞİNİN YILDÖNÜMÜ AÇIKLAMAMIZ
Basın Konseyi, AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrint Dink’in suikast sonucu 
katledilişinin 11’inci yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı. Basın Konseyi’nin ‘Hrant 
Dink cinayetinin artık aydınlatılmasını bekliyoruz’ başlıklı açıklaması şöyle: Sevgili 
meslektaşımız AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 

üzerinden tam 11 yıl geçti. 
Yüreği insan sevgisiyle dolu, gazetecilik mesleğine tutkuluydu Hrant. Onurlu bir va-

tandaşı olduğu ülkesine de içinden çıktığı toplumuna da hiç laf söyletmezdi. Aydındı, 
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demokrattı, barışçıydı ve hep öyle yaşadı. 
Bu ülkeye, bu topraklara bağlılığını anlatırken, “Evet kendimi bir güvercinin ruh tedir-
ginliği içinde görebilirim ama biliyorum bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. 
Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. 

Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce” diyordu. 
Hrant’ı katleden tetikçiler yakalandı ve mahkum oldu. Ancak bu suikastın arkasındaki 
güçler nedense 11 yıldır tam olarak ortaya çıkarılamadı. Bunların da bir an evvel orta-

ya çıkarılıp cezalandırılmalarını bekliyoruz. 
Onu, her 19 Ocak’ta olduğu gibi yine vurulduğu Halaskargazi Caddesi’nde AGOS 

Gazetesi önünde anıyoruz ve acımız ilk günkü gibi taptaze

21 OCAK
• Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’ye başlatılan sınır ötesi Afrin operasyonuyla ilgili 

İstanbul’da medya kuruluşlarının sahipleri ve yöneticileriyle toplantı yaptı. Yıldı-
rım, medya kuruluşlarının haber ve yorumlarda ‘harekatın tamamen terör örgütle-
rine yönelik olduğu’, ‘terör örgütlerini etkisiz hale getirmeyi amaçlayıp sivil halkı 
koruduğunun ön plana çıkarılmasını istedi. Toplantıyla ilgili bazı internet sitele-
rinde ‘Başbakan’dan 15 maddelik dikkat edilecekler listesi’ başlığı ile bu talepler 

sıralandı..

22 OCAK
• KKTC’de yayımlanan ve Afrin operasyonu için ‘Türkiye’den bir işgal harekatı daha’ 

manşeti atan Afrika gazetesi, bir grubun saldırısına uğradı. Gazete önünde topla-
nıp binayı taşa tutan grup, tabelayı söküp yerine bayrak astı. 

• Sözcü gazetesi, haklarında açılan davanın bir numaralı tanığı Fehmi Koru’nun ya-
rınki duruşmaya gelmesi için birinci sayfasından haber yayımladı. ‘Fehmi Koru’ya 
çağrımızdır’ başlıklı haberde, “Sözcü Davası’nın bir numaralı tanığı Fehmi Koru 
geçen duruşmaya gelmedi. Polis, adresinde bulamadı.  Oysa Koru toplantılarda 
boy gösteriyor. Kendisine çağrımız yarın Çağlayan 37. Ağır Ceza’da saban saat 
9.30’da görülecek duruşmaya gelip bildiklerini anlatsın, herkes gerçeği öğrensin” 
denildi

23 OCAK
• Suriye’de Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı’ operasyonu devam ederken, sosyal 

medya hesaplarından halkı sokağa çağırdıkları iddiasıyla 30’u Diyarbakır’da olmak 
üzere 57 kişi gözaltına alındı. T24 yazarı Nurcan Baysal, Sibel Hürtaş, Hayri Demir 
ve İshak Karakaş da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. 

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Mersin Radyo Ses’e yönelik soruştur-
ma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Semra Özlü’nün, gözaltı süresi savcılık 
kararıyla bir kez daha uzatıldı. Semra Özlü, 15 Ocak günü gözaltına alınmıştı.

24 OCAK
• Bombalı suikastla 25 yıl önce katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu başta birçok 

yerde törenlerle anıldı. Ölüm yıldönümünde Mumcu’nun Ankara’da katledildiği 
sokakta toplanan yüzlerce kişi “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok” sloganı attı. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, çocukları 
Özgür ve Özge Mumcu ile birlikte Mumcu’nun anıtına kırmızı karanfil bıraktı. 

• Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın müdürü Can Dündar, Ankara temsilcisi Er-
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dem Gül ile birlikte yargılandığı davanın duruşmasına, kelepçe takılmasını protes-
to eden Enis Berberoğlu gelmedi, SEGBİS aracılığı ile cezaevinden katıldı. Duruş-
ma savcısının izinli olması nedeniyle duruşma ertelendi. 

UĞUR MUMCU’NUN KATLEDİLİŞİNİN YILDÖNÜMÜ AÇIKLAMAMIZ
Basın Konseyi, gazeteci- yazar Uğur Mumcu’nun menfur bir suikasta kurban gidişinin 

25’inci yıldönümü nedeniyle ‘Uğur Mumcu’yu kaybedişimizin 25. Yılında özlemle 
anıyoruz’ başlıklı şu açıklamayı yaptı: “Türk medyasının usta kalemlerinden, araştırma-
cı-yazar- gazeteci Uğur Mumcu’yu,katledilişinin 25. yılında özlemle, sevgiyle ve say-

gıyla anıyoruz. 
Haksızlığın üzerine korkmadan giden, irticai faaliyetleri gün yüzüne çıkaran, yolsuzluk-
ları halka iletmeyi görev bilen Mumcu, okuyan, yazan ve sorgulayan kimliği ile basını-

mızın en önemli gazetecilerindendi.  
24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline binerken kahpece düzenlenen 
suikast sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu’nun gerçek katilleri ve bombayı koyan 
güçlerin kim olduğunu 25 yıldır hala bulamayan bir ülkenin gazetecileri, aydınları 

olarak, utanç duyuyoruz. 

NUR İÇİNDE UYU sevgili UĞUR MUMCU.” 

25 OCAK 
• FETÖ davasında tutuklu olan gazeteci yazar Nazlı Ilıcak hakkında, ‘devletin güven-

liğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçun-
dan  ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından hazırlanan iddianameyle Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan dava, o dönem yazının çıktığı Bugün gazetesinin merkezi İstanbul’da olduğu 
için ‘yetkisizlik’ kararı verilerek dosya İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 

• Sözcü gazetesi, kendilerine açılan davada Fehmi Koru’nun tanıklığı ile ilgili birin-
ci sayfadan verdiği habere, “Bir dedikodu yüzünden Sözcü’nün başına gelenler’ 
başlığı attı. Haberde, “Fehmi Koru, Sözcü’ye açılan davanın 1 numaralı tanığıydı. 
Davanın ana delili sayılan ‘Sözcü cemaat projesidir’ yazısı için ‘Espriydi. Temeli 
yoktu” dedi. İftira, itiraf edildi ama bakın neler oldu” ifadeleri yar aldı. Olanlar da 
şöyle sıralandı: Sözcü’nün sahibi Burak Akbay hakkında delil olmadan yakalama-
ya dönük gözaltı kararı çıkarıldı ve kaldırılmadı. Sözcü’nün muhabiri Gökmen Ulu 
tutuklandı 167 gün hapis yattı. Yurt dışına çıkışı yasaklandı. İnternet sorumlusu 
Mediha Ongun tutuklandı, 120 gün hapis yattı, adli kontrolle bırakıldı. Yurt dışı 
yasağı konuldu. Sözcü’nün ticari itibarı zedelendi. Yazar ve yöneticileri hakkında 
soruşturma açıldı.

26 OCAK
• Menemen Cezaevi’nde hükümlülere Cumhuriyet, Evrensel ve Birgün gazeteleri-

nin verilmemesi üzerine avukatlar, Karşıyaka İnfaz Hakimliği’ne başvurdu. Hakimlik 
cezaevi kararını uygun bulunca, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulu-
nuldu. Cezaevi yönetiminin kararı burada da onandı. İzmir Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Misket Dikmen, uygulamaya tepki göstererek, “Şimdi bazı gazeteleri 
terörist gibi göstermeye çalışıyorlar. Yetkilileri bu keyfi uygulamadan dönmeye 
çağırıyoruz” dedi. 
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28 OCAK
• Türk Tabipleri Birliği’nin, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD kontrolündeki Afrin’e Türk 

silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan sınır ötesi harekatla ilgili açıklaması nede-
niyle soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘cibilliyetsizler’ diyerek 
suçladığı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığı’n-
ca yapılan suç duyurusunda bulunmuştu.

29OCAK
• Televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında Hürriyet gazetesinde 19 Ocak 2014 tarihinde 

‘Utanmazlık markası Acun’ başlıklı yazısı nedeniyle Perihan Mağden’i, 5 bin lira 
tazminata mahkum eden İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karanı, Yar-
gıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi verdiği kararda “Söz konusu 
röportajın davacının televizyoncu kimliği ve yaptığı programlar ele alınarak kişisel 
düşüncelere de yer vermek sureti ile yazıldığı, röportajın bir bütün olarak değer-
lendirildiğinde eleştiri sınırları içinde kaldığı ve davacının topluma mal olmuş bir 
insan olarak eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğundan istemin tümden 
reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve 
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir” denildi. 

• TRT haber spikeri Tuğba Dalkılıç’ın canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin  Afrin 
harekatında iki kez ‘sivillerin hedef alındığını’ söylemesi üzerine kurum tarafından 
hakkında soruşturma açıldı. TRT’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu is-
tenmeyen bir canlı yayın kazasıdır. Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz 
derhal ekrandan çekilmiş yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz 
konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi. 

30 OCAK 
• İçişleri Bakanlığı, Suriye’de PYD’nin denetimindeki Afrin’e düzenlenen ‘Zeytin Dalı 

Harekatı’na yönelik sosyal medyada aleyhte paylaşımda bulunup ‘terör propagan-
dası’ yaptıkları iddiasıyla 311 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 15’i 
de Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası kapsamında tutuklanarak cezae-
vine konuldu.

• Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK), Show Radyo’nun 16 Ocak’ta Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le ilgili yayını nedeniyle esen işlem başlatarak para 
cezasını kesti ve beş kez de program durdurma yaptırımı kararı aldı. Yayında, Ali-
yev’in, eşini Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan etmesi eleştirilmişti.

31 OCAK
• İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalayan 

akademisyenler hakkında hazırlanan iddianameyi, ‘Tarafınızca yürütülecek ida-
ri tahkikatlarda değerlendirilmesi’ notunu ekleyerek YÖK’e gönderdi. Yazıda bu 
akademisyenlerin, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içe-
ren yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik ede-
cek şekilde propagandasını yaptıkları tespitlerinde bulunulduğu’ ifadeleri yer aldı.
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ŞUBAT 

1 ŞUBAT
• Türk basının efsane ismi Abdi İpekçi, suikasta kurban gidişinin 39’uncu yıldö-

nümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında törenle anıldı. Törene Abdi 
İpekçi’nin kızı Nüket İpekçi İzzet, aile yakınları, kurucu genel yayın müdürlüğü ve 
başyazarlığını yaptığı Milliyet Gazetesi’nin mensupları, Basın Konseyi ve meslek 
kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

 
ABDİ İPEKÇİ’Yİ ÖZLEMLE ANIYORUZ

Basın Konseyi’nin, Abdi İpekçi suikastının 39’uncu yıldönümü nedeniyle yaptığı açık-
lama şöyle:

“Türk basınının efsane ismi, sağduyunun sesi, demokrasinin ve gazetecilik ilkelerinin 
yılmaz savunucusu Abdi İpekçi’yi, suikasta kurban gidişinin 39’uncu yıldönümünde 
saygıyla anıyoruz. O, Türk halkının doğru haberi alabilmesi, kamuoyunun serbestçe 
oluşması için bu uğurda canı pahasına mesleğini yapan bir gazeteci, aydındı. Genel 

Yayın Müdürlüğü’nü yaptığı Milliyet Gazetesi’nde, evrensel gazetecilik kurallarına 
uygun, doğru, ilkeli, güvenilir habercilik örneğiyle, ‘Abdi İpekçi Gazeteciliğini Türk 

basınına yerleştirdi. 
1 Şubat 1979’da bir tetikçi kurşunlarının aramızdan ayırdığı Abdi İpekçi’nin ilkeli du-
ruşu ve onurlu kalemi daima genç gazetecilere örnek oldu, olmaya devam edecek. 

Onu özlemle anıyoruz.”
* İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Büyükada Davası’nda tutuklu tek 
sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Tuncer Kılıç, tahliye edildi. ABD, 
Kanada, Hollanda, İsviçre, Norveç, Finlandiya, İtalya ve Belçika başkonsolosları ile 

Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinin de izlediği duruşmada okunan bilirkişi raporun-
da, Kılıç’ın telefonuna ByLock yüklemediği ve silmediği belirtildi. Mahkeme, Tuncer 
Kılıç’ın adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasına ve tutuksuz sanıkların duruşmalar-

dan vareste tutulmalarına karar verdi.

2 ŞUBAT
• Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ bildirisi ne-

deniyle gözaltına alınan 11 kişiden Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez konseyi 
üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Üniversitesi’ndeki görevlerinden 3 aylığına 
uzaklaştırıldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Raşit Tükel 
son rektörlük seçiminde aday olmuş ve en çok oyu almış, ancak rektör atanma-
mıştı. 

• Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Akın Atalay’ın nezdinde haksız tutuklamalara 
karşı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde avukatlar 44’üncü ‘Adalet Nöbeti’ni 
tuttu. İstanbul Barosu Disiplin Kurulu üyesi Alp Selek de yaptığı konuşmada, “Bir-
çok darbeye tanıklık ettim. Binlerce kişinin tutuklandığı, Kanun Hükmünde Karar-
name İLE işten çıkarıldığı başka bir dönem yaşanmadı. O kadar çok kişi işten atıldı 
ki hukukun nasıl hiçe sayıldığını artık anlatacak cümle kalmadı” dedi.

3 ŞUBAT
• Washington merkezli düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi yayımladığı 2017 

yılı raporunda Türkiye, 113 ülke arasında 101’inci sırada yer aldı. Ülkelerin, hu-
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kukun üstünlüğüne ne kadar uyduğunu ölçen Dünya Adalet Projesi’nin 2015 yılı 
raporunda 91’inci sırada olan Türkiye, 2016 yılında ise 99’uncu sırada yer almıştı. 
Raporda, Türkiye sekiz kategoriden ‘hükümet yetkililerinin sınırları’ kategorisinde 
en kötü performansı gösterdi. Bu kategoride Türkiye 113 ülkeden Zimbabwe ile 
Venezüella’nın önünde 111’inci sırayı aldı.

• Almanya Hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, gazeteci Deniz Yücel’in 
Türkiye’de tutuklanmasıyla ilgili davada görüşünü bildirdi. Die Welt gazetesinin 
haberine göre Alman hükümeti, Deniz Yücel’in yaptığı haberleri nedeniyle tutuk-
landığını ve tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen 
temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu kaydetti. Almanya Adalet Bakanı da 
yaptığı açıklamada, “Eleştirel haberciliğin baskı altında tutulması basın özgürlüğü 
konusundaki anlayışımızla bağdaşmıyor” dedi.

5 ŞUBAT
• Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü, yalan haberlerin etkisini ölçmeyi amaç-

layan bir rapor yayımladı. İtalya ve Fransa’nın medya alanları üzerinden yürütülen 
araştırmada, Yalan haberin fazla okunmadığı ancak paylaşanın çok olduğu orta-
ya çıktı. Fransa ve İtalya’daki çevrimiçi nüfus üzerinden yapılan değerlendirmede 
yalan haber sitelerinin hiç biri 2017 yılı içinde yüzde 3.5’luk bir kesimi aşabilecek 
bir aylık ortalama erişim sağlayamadı.  Buna karşın Fransa’da Le Figaro yüzde 
22.3’lük, İtalya’da La Repubblica yüzde 50.9’luk bir aylık ortalamaya sahip.

6 ŞUBAT
• Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 

kapatılan televizyon ve radyo kanallarında çalışanların kurduğu 1HaberVar in-
ternet sitesine erişim ikinci kez engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) siteye erişimi ‘idari tedbir’ gerekçesiyle engellendi.

7 ŞUBAT 
• Meclis’e sunulan torba yasa tasarısı ile internet yayınlarını gözaltına alacak uygu-

lama henüz yasalaşmadan RTÜK, televizyonların internette yayınlanan ‘bip’siz ve 
‘buzlanmayan’ versiyonlarını cezalandırma hazırlığı yapılıyor. Show TV’de yayın-
lanan ‘Çukur’ dizisi için hazırlanan rapor RTÜK’de ele alındı. RTÜK toplantısına 
sunulan ve dizinin internet versiyonunda küfürlerin deşifre edildiği uzman rapo-
runda, “Dizinin televizyonda yayınlanmış ‘bip’lenmiş yayını ile internet sitesinde 
yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki 
ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başın-
daki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” denildi.

8 ŞUBAT
• RTÜK, kamuoyunda Adnan Hoca diye bilinen Adnan Oktar’ın sahibi olduğu A Te-

levizyon kanalına ceza verdi. Kanala ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, ka-
dınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden’ yayınları nedeniyle 5 
kez program durdurma ve en üst düzeyde idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. 

9 ŞUBAT
• Gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için Boğazi-

çi Üniversitesi’ndeki arkadaşları ‘Change.org’ internet sitesinde imza kampanyası 
başlattı. İmza kampanyasının metninde, “Evrensel hukuka, ceza yargılaması ku-
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rallarına, masumiyet karinesine aykırı biçimde cezalandırılan Enis Berberoğlu’nun 
mağduriyeti toplum vicdanı açısından kanayan bir yaradır. Hakkında hiçbir delil 
olmadan mahkum edilen, mahkumiyeti bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen, 
yargılandığın 15 ayda 15 ayrı hakim karşısına çıkan Berberoğlu nezdinde Türk yar-
gısı itibarı ve halkımızın hukuki güvenlik hakkı zedelenmektedir. Yüzbinlerce kişinin 
oyunu alarak parlamentoya seçilen Berberoğlu’nun milletvekili sıfatıyla asli görev 
yeri olan Türkiye Büyük millet Meclisi çalışmalarına katılması ve özgürlüğüne ka-
vuşması en büyük arzumuzdur” denildi.

11 ŞUBAT
• Akit TV’de yayımlanan ‘Gün Başlıyor’ programının sunucusu Yusuf Ozan, gazete 

manşetlerinde okurken sıra Cumhuriyet’e geldiğinde gazetenin ‘Afrin’de 11 şehit’ 
manşetinin algı operasyonu olduğunu iddia etti ve hakaretler yağdırdı. Daha sonra 
şeriatın ve idamın gelmesini dileyerek gazete çalışanlarını “Sizin gibileri katletmek 
mubahtır” diye hedef aldı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptığı açıklamada, 
“Korkunç bir yayıncılık örneği. Nefret suçu da içeriyor. Hukuk yolları içinde gere-
kenin yapılacağını umuyoruz” dedi. Meslek kuruluşlarından Akit TV’ye tepki yağdı. 

12 ŞUBAT
• FETÖ/PYD’nin medya yapılanmasına ilişkin gazeteciler Nalı Ilıcak, Ahmet ve Meh-

met Altan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 7 sanığın bulunduğu davaya İstan-
bul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Ahmet ve Mehmet Altan’ın 
Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, 
‘suçtan zarar görme ihtimalini’ dikkate alarak Başbakanlık ve TBMM’nin duruş-
maya katılma talebini kabul etti.  Mahkeme başkanı, Ahmet Altan’ın savunmasına 
geçildiği sırada tartıştığı avukatı Engin Cinmen’i duruşmanın düzenini bozduğu 
gerekçesiyle salondan attı. Buna itiraz eden avukat Sevgi Taş da salondan atıldı. 
Mahkeme, duruşmanın Silivri’de yapılmasını kararlaştırdı. Duruşmaya verilen ara-
da Nazlı Ilıcak’a kelepçe takılırken, oğlu Mehmet Ali Ilıcak, “İşte buna dayanamı-
yorum” dedi.

13 ŞUBAT 
• MİT TIR’’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can 

Dündar’a verdiği iddia edilerek tutuklanan gazeteci ve CHP Milletvekili Enis Ber-
beroğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden yargılanması sonucu 5 
yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararını açıklayan 2’nci Ceza Dairesi, Enis Ber-
beroğlu hakkındaki İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘devletin 
güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak’ 
suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını kaldırdı Mahkeme eylemin, ‘devletin gü-
venliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması 
bilgilerini açıklamak’ suçundan 7 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ardından 
dokuz aydır cezaevinde olan Enis Berberoğlu’nun sabıkasız oluşu ile cezanın gele-
ceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 5 yıl 10 aya indirdi. Duruşma sonrası 
açıklama yapan Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, “Tahliye için öncelikle Bölge 
İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne başvuracağız Sonuç alamazsak Yargıtay’dan 
tahliye isteklerimiz sürecek” dedi.

• Türkiye’de bir yıldır tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel’in, serbest bırakılması 
için siyasetçiler devrede. Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ziyareti öncesi Alman 
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kanalı ARD’ye verdiği mülakatta bu konudaki soru üzerine, “Kısa sürede serbest 
kalacağını umuyorum. En azından duruşmaya çıkarılacak. Her duruşma serbest 
kalması için fırsattır” dedi. 

ENİS BERBEROĞLU’NUN TAHLİYESİNİ BEKLİYORDUK 
Basın Konseyi, gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu’nun 5 yıl 10 ay hapse çarptı-
rılmasına tepki gösterdi. Basın Konseyi’nin “Enis Berberoğlu’na hukuk çerçevesinde 

tahliye bekliyorduk, yazık oldu’ başlıklı açıklama şöyle: 
“Gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu, salt gazetecilik faaliyeti olan bir haber ne-

deniyle, ifade ve basın özgürlüğüne dair uluslararası standartların göz ardı edildiği bir 
yargılama sonucunda 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Ulusal ve uluslararası hukuk-
taki temel hak ve özgürlük güvencelerine uyulmadığı bir süreçte, Berberoğlu daha 

önce 25 yıl gibi ağır bir cezaya çarptırılmıştı. 
Enis Berberoğlu neredeyse bir yıla yakın süredir tutukluydu ve bu mahkumiyet de 

haberden cezaya giden bir yol oldu. 
Biz gazeteciler bu hukuksuzluğun bugünkü karar duruşmasında sona ermesini, Enis 
Berberoğlu’na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu. Berberoğlu’nun 

tahliye edileceği konusunda çok umutluyduk. Meslektaşımız ve halkın seçtiği bir 
milletvekili olan Enis Berberoğlu’na verilen bu mahkumiyeti kabul etmemiz mümkün 

değildir. 
Hukuk Devleti olarak yaşadığımız Türkiye’de bu hukuksuzlukların sürmesini kabul 

etmemiz de mümkün değildir.”

14 ŞUBAT 
• Gazeteci- milletvekili Enis Berberoğlu’nu Maltepe cezaevinde ziyaret eden CHP 

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek aracılığıyla gönderdiği mesajda,, “Ceza 
8 ay içinde müebbetten 25 yıla, 25 yıldan da 5 yıl 10 aya düştü. Vicdanım çok ra-
hat. Sonunda beraat edeceğime de inanıyorum. Bu iddiaların çökeceğini biliyor-
dum. Casuslukmuş, vatana ihanetmiş bu iddiaların bize isnat edilmesi çok ağır ve 
haksızdı. Benim ile aynı davadan yargılananlar haklı şekilde tutuksuz yargılanıyor. 
Ben CHP milletvekili olduğum için mi cezaevindeyim?” dedi.

15 ŞUBAT
• Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ve yöneticileri Akit TV’de 11 Şubat günü yayın-

lanan ‘Gün Başlıyor’ programında kendileri için ‘Keşke şerait olsa sizin gibileri 
sallandırmak mubahtır’ diyen ve tehditler savuran program sunucusu Yusuf Ozan 
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda kendileri için ‘kan-
sız, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz kripto Siyonist, hain dinsiz’ sözlerini sarf eden 
bu kişinin cezasız kalmaması gerektiği belirtildi. 

• CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘İstanbul 
Muhafızları’ adlı çizgi film animasyonda Atatürk’e hakaret edildiği iddiasıyla RTÜK’e 
şikayette bulundu. Filmdeki kötü karakter, çocukların sıkıca bağlanmasını istemiş, 
çocukları bağlayan karakter ‘Mustafa Kemal Atatürk’ yazılı bir kağıdı göstererek 
‘Bunu ne yapayım patron’ diye sormuş, kötü adam da ‘Onu sıkı bağlamana 
gerek yok, nasıl olsa bir şey yapamaz’ yanıtını vermişti. RTÜK’e sunulan uzman 
raporunda, yapımcı şirketin özür dileyip, ‘Sehven yapılan bir hata için milletimizden 
özür dileriz’ dediği hatırlatıldı. AKP’li 5 üyenin oyu ile rapor doğrultusunda ‘Sehven 
yapılan hata’ diyerek TRT Çocuk Kanalı’na cezaya gerek görmedi.
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16 ŞUBAT
• Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016›daki darbe girişimini önce-

den bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Naz-
lı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis 
cezası verildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki du-
ruşmada, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı. Mah-
keme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, 
Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ün ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. 
Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verildi.

• Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi hem Türk hem de Alman vatandaşı 
olan, ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ suçlamasıyla 
bir yıldır Silivri’de tutuklu bulunan Deniz Yücel, Başbakan Binali Yıldırım’ın Alman-
ya ziyaretinin ardından tahliye edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gön-
derilen iddianameyi bugün kabul etti ve ardından Yücel’in tahliyesine karar verdi. 
Yücel aynı gün özel uçakla Almanya’ya gitti. Almanya Başbakanı Merkel ise “Deniz 
Yücel’in serbest bırakılmasından memnunum” ifadelerini kullandı. Merkel, Türki-
ye’de tutuklu olan diğer Alman vatandaşlarının yargı süreçlerinin hızla görülmesini 
umduğunu belirtti. 

• CHP İstanbul il örgütü, 248 gündür tutuklu bulunan gazeteci ve milletvekili Enis 
Berberoğlu için ‘Milletvekiline yazıyor’ kampanyası düzenledi. CHP İstanbul İl 
Merkezi’nde hazırlanan platformda Berberoğlu için özel bir defter yer aldı. Berbe-
roğlu’na ulaştırılmak üzere açılan deftere ilk mesajları eşi Oya Berberoğlu ile CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP milletvekilleri yazdı. 

NAZLI ILICAK VE ALTAN KARDEŞLERE MÜEBBET 
HAPİS CEZASI VERİLMESİNE TEPKİMİZ

Basın Konseyi aralarında Nazlı Ilıcak ile Ahmet ve Mehmet Altan’ın da bulunduğu 6 
gazetecinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalarıyla ilgili açıklama 

yaptı. ‘Umutları yok eden kararlar, hayal kırıklığı yarattı’ başlıklı açıklama şöyle:
“15 temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 1.5 yıldan fazla süredir 

tutuklu yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında olduğu 
6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, aslında ifade ve düşünce 

özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyoruz. 
Alman mevkidaşı Merkel’in tutuklu Alman vatandaşı olan gazeteci Deniz Yücel’in 

salınmasını istediğinde, ‘’Her duruşma bir umuttur’’ diyerek, umut veren Başbakan 
Binali Yıldırım’ın, aynı düşünceleri diğer tutuklu Türk gazeteciler için de hissetmesini 
bekliyorduk. Oysa, Silivri mahkemesinden çıkan ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, 

biz gazetecilerin yargıya olan güvenini bir kez daha sarstı. 
Sadece köşe yazıları ve televizyonda açıkladıkları düşünceleri nedeniyle, aylardır 

tutuklu olan 6 sanığın son duruşmasını ‘umutla’ beklerken, büyük hayal kırıklığı ile 
karşılaştık. 

Bir yıldır tutuklu olan Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’in, hangi koşullar sonucu 
olursa olsun serbest bırakılması ise, sevindiricidir. 

Uluslararası hukuk standartları göz ardı edilerek verildiğine inandığımız bu ağır mah-
kumiyet kararlarının İstinaf mahkemesi ile Yargıtay’dan döneceğine inanıyoruz. 

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk normla-
rına bir an önce kavuşmasını da diliyoruz.” 
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17 ŞUBAT
• Deniz Yücel’in tahliyesi Alman basınında geniş yer buldu. “Hukukun değil, dip-

lomasinin zaferi” manşetiyle çıkan Süddeutsche Zeitung’un haberinde, Almanya 
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile iki görüşme 
gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

• 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 1.5 yıldır tutuklu 
yargılanan aralarında Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan’ın da bulundu-
ğu 6 gazeteci için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesine uluslararası 
kuruluşlardan da tepki geldi. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü David Kaye ile 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem 
Desir yaptıkları ortak açıklamada, “Türk mahkemelerinin bugün 6 gazeteci hakkın-
da çıkarmış olduğu müebbet hapis kararı, ifade ve basın özgürlüğüne görülmemiş 
saldırıdır” dedi. Açıklamada ayrıca “Gazetecilerin darbe girişimindeki rolleri ile 
ilgili önemli kanıtlar sunulmadan ve dürüst bir yargılama sağlanmadan, sadece 
yaptıkları çalışmalar için açıklanan müebbet hapis hükmü, Türkiye’de gazetecilik 
mesleği, ifade ve basın özgürlüğü için son derece büyük bir tehdittir” denildi.

20 ŞUBAT
• * MİT TIR’larının durdurulması görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddi-

asıyla 5 yıl 10 hapis cezasına çarptırılan gazeteci ve CHHP milletvekili Enis Ber-
beroğlu hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 
2’nci Ceza Dairesi’nin açıkladığı 36 sayfalık gerekçeli kararda, “Sanığın görüntü 
ve bilgileri yayınlanacağını bilerek ve bu belgelerin ‘devletin güvenliği veya iş ve 
dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgiler’ ol-
duğunu öngörebilecek bilgi ve birikime sahip olmasına rağmen verdiği anlaşılmış-
tır” denildi. Gerekçeli kararda, casusluk suçlamasıyla ilgili dosyada delil olmadığı 
da şu ifadelerle belirtildi: “Sanığın herhangi bir yabancı devlet görevlisi ile veya 
herhangi bir terör örgütü yöneticisi veya üyesi ile temas halinde olduğuna ve 
bu bilgileri bu maksatla elde edip yayınlanacağını bilerek Can Dündar’a vermek 
suretiyle açıklanmasını sağladığına dair delil bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin 
yayınlanması sonrası oluşacak kamuoyunun hükümet aleyhine olacağını  bilmek 
ve bunu istemek tek başına  özel kastın varlığını ortaya koymaya yemeyecektir.”

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından İlnur Çevik, gazeteci-
ler Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezasının içini burktuğunu yazdı. Yeni Birlik gazetesindeki köşesinde 
konuya ait görüşlerini açıklayan İlnur Çevik, “Verilen ceza birçok meslektaşımız 
tarafından ‘kantarın topu fazla kaçmış’ olarak kabul edildi” diye yazdı.

21 ŞUBAT
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet 

Altan ve Mehmet Altan’ın da bulunduğu 6 gazeteciye geçen hafta ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Geçirdiği ameliyatın ardın-
dan CHP Meclis Grubu’nda kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, “İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi Nazlı Ilıcak Mehmet Altan, Ahmet Altan Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve 
Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Suç, 
cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ortadan kaldırmak. Bunlar hangi cebir ve 
şiddeti kullandılar?” dedi.

•  Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ‘Hangi yazara, hangi dönemde, hangi ceza veril-



22

di’ başlıklı yazısında, 6 gazeteciye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi-
ni eleştirdi. Yazısında Hikmet Kıvılcımlı’nın hayatının 22.5 yılını hapiste geçirdiğini 
hatırlatan Özkök, onu 12.5 yılla Kemal Tahir’in, 12 yılla Nazım Hikmet’in, 10.5 yılla 
Necip Fazıl’ın, 5.5 yılla Aziz Nesin’in, 5 yılla Orhan Kemal’in izlediğini yazdı. Bun-
ların tek partili dönemde olduğunu, 1990’larda Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 yıl 3 
hapse çarptırılıp 10 ay cezaevinde yattığını anlatan Özkök, yazıya şöyle devam etti: 
Ama hiçbirinde müebbet istenmedi, müebbet verilmedi. Şimdi elinizi vicdanınıza 
koyup düşünün. Nazlı Ilıcak’a, Ahmet Altan’a, Mehmet Altan’a sırf yazdığı yazıdan 
dolayı müebbet hapis cezası verilmesi vicdanınıza sığdı mı? Benim sığmadı.” 

• Gazeteci- yazar Nurcan Baysal, 2016 yılında Cizre’de yapılan operasyonlarla ilgili 
yazısında ‘güvenlik güçlerini aşağıladığı’ iddiasıyla hakkında açılan davada 10 ay 
hapis cezasına çarptırıldı.

22 ŞUBAT
• Alman Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in, bir yıl tutukluluğun 

ardından Silivri Cezaevi’nden 16 Şubat günü tahliyesiyle ilgili Alman basınında 
ilginç detaylar yer aldı. Alman haber ajansı DPA’ya göre, bir yıldır tutuklu oldu-
ğu halde iddianamesi hazırlanmayan Deniz Yücel’in serbest kalacağına ilişkin 
ilk işaret 14 Şubat günü geldi. Başbakan Binali Yıldırım, “Ben onun kısa zaman-
da serbest kalacağını umuyorum” dedi. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın talimatıy-
la, kendi ülkesinde kayak tatilinde bulunan Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu 
Georg Birgelen, tatilini yarıda kesip 14 Şubat günü acilen İstanbul’a döndü. 
Silivri’ye de giden Başkonsolos Birgelen, Yücel’in eşi ve avukatını bilgilendir-
di. İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nden beklenen tahliye kararı 16 Şu-
bat günü öğleden önce alındı. Deniz Yücel, İstanbul’da birkaç gün kalıp evini 
toplamak istedi. Ancak yeniden tutuklanma ihtimaline karşı Başkonsolos Birge-
len bir an önce uçağa binmesini istedi. Deniz Yücel, cezaevinde evlendiği eşiy-
le özel uçakla Almanya’ya, oradan da ‘güneyde güneşli bir yere’ balayına gitti.  

23 ŞUBAT
• Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı ve 159 ülkeyi kapsayan ‘2017’den 2018’e 

Dünyada İnsan Haklarının Durumu’ raporunda Türkiye, gazeteci tutuklamalarıy-
la Mısır ve Çin ile ilk üç ülke arasında sayıldı. Raporda Türkiye’de 180’den fazla 
medya kurumunun kapatıldığı belirtilerek, “150’nin üzerinde gazeteci tutuklandı. 
2016’da da delil olmaksızın gazeteciler tutuklanmıştı. 2017’de ise sadece meslek-
lerini yaptığı için gazeteciler delile gerek olmadan cezalandırıldı” denildi. Rapor-
da ayrıca şu tespitler yer aldı: OHAL hak ihlallerine zemin yarattı. Muhalifler üze-
rinde baskı arttı. Gazeteciler, aktivistler, akademisyenler, avukatlar ve insan hakları 
savunucuları tutuklandı, mahkum edildi, medyada hedef gösterildi. Keyfi ve uzun 
tutuklamaların yanı sıra adil yargılanma hakkı ihlal edildi. Gözaltında ve cezaevin-
de işkence ve kötü muamele sürdü.

• Gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu’nun, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cum-
huriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle açılan 
davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılması kararına savcı itiraz etti.  İstanbul 
Bölge İdare Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararında sacının itiraz dilekçesinde Ber-
beroğlu’nun eyleminin ‘devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından 
niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksa-
dıyla açıklama’ suçunu oluşturduğunu ileri sürdü.



23

• Tutuklu gazeteci ve avukatları için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde avukat-
lar 47’nci Adalet Nöbeti’ni tuttu. Burada açılama yapan CHP İstanbul İl başkanı 
Canan Kaftancıoğlu, “Geldiğimiz noktada ülkeyi yönetenler bizden şunu kabul 
etmemizi istiyor: Ülkede bizim ağzımızdan çıkan her şey kanundur, hukuktur ve 
adalettir Fakat unuttukları bir şey var, bu topraklarda yetişmiş aydınlar, ilericiler, 
mesleğine aşık hukukçular, avukatlar tarihin hiçbir evresinde zora, zorbaya teslim 
olmadılar” dedi. 

26 ŞUBAT
•  Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık’a, 78’lilerGirişimi tarafın-

dan, insan hakları, demokrasi ve barış için yürüttüğü mücadele nedeniyle, plaket 
verildi. Düzenlenen törende Ahmet Şık’ın ödülünü eşi Yonca Şık aldı.

27 ŞUBAT
• Akit TV’de sabah ‘Gün Başlıyor’ programını sunan Ahmet Keser, Türk Silahlı Kuv-

vetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı anlatırken, Mehmetçiğin si-
villere zarar vermek için orada olmadığını anlatırken, nefret söylemine başvurdu. 
Sunucu Ahmet Keser, “Türkiye Cumhuriyeti ordusu sivilleri öldürüyormuş. Niye 
öldürsün abi… Türkiye Cumhuriyeti ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin abi. 
Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani. Bir süre hain 
var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” dedi.  Sunucunun bu sözleri sosyal medyada 
büyük tepki gördü. Akit TV sunucusu Ahmet Keser, iki yıl önce Adana’nın Aladağ 
İlçesi’nde 12 kişinin hayatını kaybettiği Süleymancılar Kız Yurdu yangınıyla ilgili de 
“O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı. Nişantaşı’nda, Cihangir’de oturan 
Beyaz Türkler yaktı” demişti.

• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yaşam TV’de yayımlanan ve Kürtçe şarkı söy-
lenen Cevdet Gülbay ile Gvend Shov programı nedeniyle 5 program durdurma 
ve 13 bin lira para cezası verdi. Yaşam TV’de 14 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 
programla ilgili Adıyaman valiliği  İl Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına ‘örgüt 
propagandası yapıldığı ve Kürtçe şarkılar söylendiği’ ihbarı yapıldı.  Hazırlanan 
raporda programdaki katılımcının Kürtçe selamla yapması ve söylediği şarkılardaki 
ifadelerin ‘resmi olmayan çeviri’ olduğu kaydedildi. RTÜK, raporu doğrultusunda 
kanala ceza verdi.

• Basın İlan Kurumu ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın ‘İstanbul Bölgesi Yazılı Med-
yanın Mevcut Durumu Ve Değer Zinciri Araştırması’ yapıldı. 242 gazete dergi ve 
işletme ile 161 sorudan oluşan anket çalışması sonuçlandı. Hazırlanan raporda, 
yazılı basını etkileyen ekonomik ve sosyal süreçler değerlendirildi ve sektörün tek 
başına bir çözüm üretemeyeceği, ihtiyaç duyduğu her türlü gereksinime cevap 
verecek bir yaklaşımla ortaya çıkılması önerildi. Yazılı basın sektöründe daralma 
olduğu, bunun sadece tiraj ve pazar hacimleriyle sınırlı kalmadığı vurgulandı.

28 ŞUBAT
• Akit TV sunucusu Ahmet Keser’in “Sivil öldürecek olsak Cihangir, Etiler, Nişan-

taşı’ndan başlarız. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” sözleri nedeniyle İstanbul 
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açtığı soruşturmayı jet hızıyla tamamladı. 
Ahmet Keser hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı. RTÜK de harekete geçti bu sözler nedeniyle Akit TV›ye 3 
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kez yayın durdurma ve en yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası verdi. 
Tepkiler üzerine Ahmet Keser’in Akit TV’den istifa ettiği duyuruldu. Akit TV’den 
yapılan açıklamada “Keser konuşmalarının bahane edilerek kurumun linç edilme-
sine meydan vermemek için görevinden ayrılmıştır” açıklaması yaptı.

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Ab-
dullah Akın’ın, “1924’te Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler 
var” diye konuştuğu üniversiteye ait radyonun TRT’nin verdiği frekans üzerinden 
yayın yaptığı ortaya çıktı. RTÜK’e bu konuda yaptırım için başvuruda bulunulur-
ken, söz konusu yayının Üst Kurul’da görüşülmesini istedi.

AKİT TV’NİN ‘CİHANGİR’DE SİVİL ÖLDÜRME’ 
YAYININA TEPKİ AÇIKLAMAMIZ

Basın Konseyi, Akit TV program sunucusu Ahmet Keser’in “Sivil öldürecek olsak Ci-
hangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani. Bir süre hain var. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi var” sözlerini Basın Konseyi Yüksek Kurulu bir açıklamayla kınadı.  Açıklama 

şöyle:
“Akit TV’de, gün geçmiyor ki, şiddet ve nefreti öven bir açıklama gündeme gelmesin. 
Son olarak, sunucu Ahmet Keser, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarından sonra şimdi de 
halka yönelik saldırılarına devam etti. Keser, yayınında ‘Sivil öldürecek olsak, Cihan-
gir’den başlarız. Nişantaşı, Etiler. Bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var’ 

dedi. Bu sözler şiddeti övmektedir, nefret söylemi içermektedir. Ve açıkça suçtur. Bir 
medya organı, şiddeti ve nefreti öven açıklamalara alet edilemez. Bunu şiddetle pro-
testo ediyoruz, yargının harekete geçerek, sunucu hakkında gerekli işlemi hızla sonuç-
landırmasını bekliyoruz. Bu tür suçlar görmezden gelinirse, daha büyüklerinin işlenme-

si için emsal teşkil edeceğine inanıyoruz. Tüm sorumluları göreve çağırıyoruz.”

MART
 
1 MART 
• 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla aralarında Nazlı Ilıcak ve 

Mehmet Altan’ın da bulunduğu 5 gazeteciyle birlikte ağırlaştırılmış ömür boyu ha-
pis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Altan, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘te-
rör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla 5 yıl 11 ay hapis cezasına daha çarptırıldı. 
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında 10 
gün önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatarak, “Şe-
riatçı, darbeci olarak ceza aldım. Yine aynı yazıdan Marksist teröristlikle suçlayıp, 
bilmem kaç yıl ceza vermek istiyorsunuz Verin benim omuzlarım güçlüdür” dedi. 
Mahkeme, Altan’ı ‘silahlı terör örgütü propagandası’ suçundan 3 yıl, ‘Cumhurbaş-
kanına hakaret’ suçundan da 2 yıl 11 ay hapse mahkum etti ve mahkeme heyetine 
olumsuz tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek cezada indirim uygulamadı.

• CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis’te cezaevlerine alınmayan ‘zincirli kitaplar’ 
ile tutuklu ve gözaltındaki gazetecilerin sayılarını gösteren tablo ile basın toplantı-
sı yaptı. Cezaevlerine sokulması yasaklanan 5 kitaptan söz eden Yarkadaş, “Şubat 
ayında 5 gazeteci daha tutuklanmış 24 gazeteci gözaltına alınmış, 12 gazeteci 
hapis cezası almış, 120 gazeteci hakim karşısına çıkarılmış, 1 habere yayın yasağı 
getirilmiş, 5 internet sitesine erişim engeli getirilmiş, 1 tiyatro oyunu yasaklanmış-
tır” dedi.
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• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem 
Desir, internet yayınlarını RTÜK denetimine alan tasarıya ilişkin Prof. Dr. Yaman 
Akdeniz tarafından hazırlanan raporu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet 
Bakanı Abdülhamit Gül’e sundu. Harlem Desir, “Türkiye’de çok sesli medya alanı-
nın giderek daralması konusunda endişeliyim. Türkiye’de basın üzerindeki baskıya 
bağlı olarak internet medyası habere ulaşmak ve farklı bilgiler alma konusunda 
ana platform haline geldi. Bu alanda yayın yapan mecralara yönelik kısıtlama giri-
şimleri sadece özgür basına olan baskıyı artıracaktır” dedi.

2 MART
• Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TRT’nin bazı sanatçılara ve şarkılara yönelik ya-

sak kararını savundu ve yasaklananın sanatçılar değil eserler olduğunu söyledi. 
Şarkısı yasaklananlar listesinde bulunan Onur Akın, “Vergi ödediğimiz TRT’de ya-
saklıyız. Eskiden haftada bir iki kez TRT’de program yapardım, 5-6 yıldır ambargo 
koydular” dedi.

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu’na aynı anda 
hem PKK, hem İŞİD ve hem de TAK propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul 
13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Ha-
yatın Sesi Televizyonu sahibi Mustafa Kara ve ortağı İsmail Gökhan Bayram ile so-
rumlu müdür Gökhan Çetin katılmadıkları duruşmada savcı, ‘zincirleme şekilde ör-
güt propagandası’ yaptıkları iddiasıyla sanıklar hakkında 13 yıla kadar hapis cezası 
istedi. Mahkeme sanıkların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

• Bolu Halkevi Şubesi duvarına, Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail 
Korkmaz ile Berkin Elvan’ın resimlerinin   “Duvara yiğit resimleri değil, it resimleri 
asmışlar” diyerek yayın yapan internet sitesi sahibi Mahmut Alan ‘hakaret’ suçun-
dan 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Alan’ın duruşmadaki tutum ve davranış-
larının yanı sıra sabıkalı geçmişi nedeniyle ceza indirimi de yapmadı.

3 MART
• Halkevleri kuruluş yıldönümlerinde 2011 yılından bu yana verdiği ‘Halkın Hakları 

Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülü’nün bu yılkı sahipleri tutuklu gazeteciler Ahmet 
Şık ve Murat Sabuncu oldu. Ödül töreni Murat Sabuncu’nun 488, Ahmet Şık’ın 
427 gündür tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nin önünde yapıldı.

5 MART
• Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 9 Mart günü Si-

livri’de yapılacak duruşması öncesi açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Meh-
met Durakoğlu, “Cumhuriyet’e adalet borcu var” dedi. Durakoğlu, Cumhuriyet 
Gazetesi’nde yayımlanan açıklamalarında, “Bu davanın daha ilk duruşmada çök-
tüğüne inandım. İçeriği itibariyle hukuki nitelik taşımasının ötesine siyasi nitelikler 
barındırır halde. 35 yıllık hukukçuyum, bir gazetenin yayın politikasının yargılan-
ması konusu olduğuna ilk kez tanık oluyorum” diye konuştu. 

• Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “28 Şubat’ı 
yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır” açıklamasına tepki gösterdi. Ulusal 
Kanal’da Baki Özilhan’la sohbet programına katılan Sami Selçuk, yargılama bitme-
den yapılan konuşmaların her zaman eleştirdiğini hatırlattı. Sami Selçuk, “Düşüne-
biliyor musunuz, bakanlar konuşuyor, devlet başkanları konuşuyor, başbakan ko-
nuşuyor. Başbakan çıkıyor ‘28 Şubatı yapanlar en ağır şekilde cezalandırılacaktır’ 
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diyor. Ne biliyorsun, seni ne ilgilendiriyor? Yargıçların bundan etkilenmeyeceğine 
inanıyorum, ama doğru değil” dedi.

6 MART
• FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Türkiye’de medyanın için-

de bulunduğu durumu, Sözcü Gazetesi’nden Yüksek Şengül imzasıyla tam sayfa 
yayımlanan röportajında anlattı. Doğan Şentürk, yönettiği kanalda RTÜK kuralla-
rından önce kendi koydukları kuralları uyguladıklarını söyledi. Haberciliğin bağım-
sız ve özgür yapılması gerektiğini kaydeden Doğan Şentürk, “Habere yurtsever, 
baba, evlat eş olarak bakar, öyle yayınlarız” dedi. Şentürk, bugünkü ortamı anlatır-
ken de “Ülkemizdeki gazetecilerin habercilikte özgür olduğunu söylemek zordur. 
Ayrıca bu coğrafyada yaşayan gazetecilerin basın özgürlüğü olmadığı gibi can 
güvenlikleri de yoktur” dedi.

7 MART
• Suikasta kurban giden duayen gazeteci Çetin Emeç, katledilmesinin 28’inci yılın-

da anıldı. Basın Konseyi,  Emeç’in 7 Mart 1990 tarihinde demokrasinin ve özgür 
basının düşmanları tarafından katledilmesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıkla-
mada, saldırının arkasındaki karanlık odakların ortaya çıkarılmasını istedi..

ÇETİN EMEÇ’İ SAYGIYLA ANIYORUZ
Basın Konseyi’ de ‘Çetin Emeç’i saygı ile anıyoruz’ başlıklı açıklama yaptı. Açıklama 

şöyle:
“Türk basınının sembol isimlerinden gazeteci Çetin Emeç’i, katledilişinin 28’inci yılın-

da saygı ve özlemle anıyoruz. 
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Çetin Emeç’i, demokrasinin ve özgür basının 
düşmanları, 7 Mart 1990’da suikast sonucu aramızdan ayırdı. Tıpkı diğer ‘basın şe-
hitleri’ gibi, bu saldırının arkasındaki karanlık odaklar da bir türlü tam olarak ortaya 

çıkarılamadı. 
Çetin Emeç, gerek gazetecilikteki başarısıyla, gerekse meslek örgütlerindeki çalışma-

larıyla Türk basınında onurlu bir isim bıraktı. Yönettiği gazete ve dergilerde yaptığı 
yeniliklerle çığır açtı. 

Gazeteci Çetin Emeç’in katledilmesinin üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen, 
ülkemizde ifade ve basın özgürlüğü evrensel standartlara bir türlü kavuşmadı. Bunu 

büyük bir eksiklik, hatta ayıp olarak görüyoruz. 
Her şeye rağmen Çetin Emeç, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Hrant Dink gibi seçkin mes-
lektaşlarının çizdikleri yolda yürüyen gazeteciler, kamuoyunun bilgi edinme hakkına 

hizmet etmek çabasındadır ve onlar var olduğu sürece Türkiye karanlığa gömülmeye-
cektir.”

Sanal ansiklopedi olarak bilinen Wikipedia’la Türkiye’den 10 aydır erişim sağlanamı-
yor. Ankara’nın ‘temsilcilik açmadığı, uluslararası hukuka uymadığı, karartma operas-
yonunun bir parçası olduğu’ gerekçeleriyle eşirimi kapattığı Wikipedia sosyal medya 
kanalları üzerinden Türkiye’ye dönük  ‘We miss Turkey- Türkiye’yi özledik’ adıyla kam-

panya başlattı. 

9 MART
• FETÖ/PDY terör örgütünün medya ayağını oluşturdukları iddiasıyla 29 sanığın 

yargılandığı davada karar verildi. İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yar-
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gılanan 29 sanıktan tutuksuz Atila Taş, ‘örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve 
isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, gazeteci Murat Aksoy da 2 
yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim 
Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, 
Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat 
Çulhaoğlu’nu ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 hapse mahkum oldu. 
Sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu, Erkan Acar, Oğuz 
Usluer, Davut Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız ve Cuma Ulus da aynı suçtan 7 yıl 6 
ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Muhterem Tanık ise beraat etti.

10 MART
• Hürriyet Gazetesi’nin, cinsiyet eşitsizliğinin beslendiği ortamı etkisiz kılmak için 

başlattığı, ‘yayınlarda cinsiyet ayrımcı ifadeleri kullanmama uygulaması’ basında 
büyük yankı uyandırdı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, “Bundan böyle 
Hürriyet Dünyası yayınlarında dilimize yerleşmiş cinsiyet ayrımcı ifadelere yer ver-
meyeceğiz O ifadelerin yerine rehberimizde önerilen cinsler arası ayrım yapma-
yan ifadeler kullanacağız” açıklaması yaptı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 
Hürriyet’in bu yeni haber diline tam destek verileceğini açıkladı. Türenç’in açıkla-
ması şöyle: Hürriyet’in cinsiyetçi dile karşı rehberini çok yerinde bir uygulama ola-
rak görüyorum. Ayrımcılığı ortadan kaldıracak bir medya dili üzerine zaten uzun 
yıllardır hep görüş bildiriyordu. Bunun için de sıklıkla çağrı yapıyorduk. Umarım 
medya dünyasında bir karşılığı olur. Ayrıca iletişim fakültelerinde de bu yeni dilin 
yerleşmesi için genç nesil gazetecilere eğitim verilmeli. Umarım bundan sonra da 
hassas bir şekilde bu konunun üzerine gidilir ve bu yeni dil yerleşir.”

13 MART
• ABD’nin Washington Post gazetesinde yer alan yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın Türkiye’yi totaliter rejime dönüştürdüğü ileri sürüldü. Yazıda, 2016 
yılındaki darbe girişiminin ardından baskı kampanyası başladığı, 60 binden fazla 
kişinin tutuklandığı, 150 binden fazla kişinin işinde olduğu savunuldu. Bir zaman-
lar Türkiye’de güçlü, bir basın olduğu kaydedilen yazıda, “Erdoğan’ın, Rusya, Çin, 
Mısır, Küba gibi ülkelerle aynı yolda” ifadesine yer verildi.

14 MART
• Ordu’da 25 yıldır yayın yapan TV52 televizyonu binası, ‘eksikliklerin olduğu’ ge-

rekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi ve yayın durduruldu.  Binadan 
çıkarılan çalışanlar Atatürk Anıtı önünde toplanarak kanalın mühürlenmesini pro-
testo etti. 

• Yeniçağ gazetesinde Ankara kulislerini yazan Ahmet Takan’ın 8 şubat günkü ‘Pa-
pa’dan arabuluculuk istendi mi?’, 9 şubat günkü ‘Barzani’nin lobi şirketi, Erdoğan 
için çalışmış’,  27 Şubat’taki ‘Saray kabinesinde had kavgası’ yazılarına, Bakırköy 4. 
Sulh Ceza Hakimliği erişimin engellenmesi kararı aldı. 

15 MART
• Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK), sabah programı sunan Ahmet Keser’in 

“Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı Etiler’den başlarız Türkiye Büyük millet 
Meclisi var” sözleri nedeniyle Akit TV’ye reklam geliri oranına göre 25 bin liraya 
denk gelen para cezası verdi..
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• Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri  Thorbjorn Jagland, Anayasa Mahkemesi’nin 
kararına rağmen tutuklulukları süren gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan 
için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) devreye girebileceğini söyledi.  
AK Dışişleri Komisyonunda konuşan Jagland, “Anayasa Mahkemesi kararına saygı 
gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye 
gelir. AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonu-
cuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” dedi. 

16 MART
• Eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdi-

ği ‘hak ihlali’ kararının ardından 20 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi. 
Anayasa Mahkemesi terör örgütü FETÖ davasında tutuklu olan Zaman Gazetesi 
yazarı Şahin Alpay için 11 Ocak 2018 günü gazeteci-yazar Mehmet Altan’la birlik-
te oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması 
için kararı ilgili yerel mahkemelere göndermişti. Ancak yerel mahkemeler bu ka-
rarı uyulamadı. Alpay’ın ikinci kez başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, hak 
ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal 
edildiğine ayrıca Alpay’a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Kararın gön-
derildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gece toplandı Alpay hakkında, “yurt 
dışına çıkış yasağı” ile “konutunu terk etmeme” den oluşan adli kontrol hükümle-
rinin uygulanmasına da karar verdi. Şahin Alpay, gece saatlerinde Silivri Ceza İnfaz 
Kurumu’ndan tahliye edildi. 

17 MART
• CHP’li Umut Oran’ın, Sabah Gazetesi hakkında açtığı tazminat davasını redde-

den Ankara 21’nci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı Yargıtay tarafından bozuldu. 
Umut Oran hakkında Akşam ve Güneş gazeteleri 17 Şubat 2015 tarihinde ya-
lan haber yayımlandığı gerekçesiyle iki gazetenin o dönemdeki sahibi Ethem 
Sancak hakkında 13 ayrı tazminat davası açmış ve iki gazeteyi toplam 158 bin 
5/00 TL tazminat ödemeye mahkum ettirmişti. Akşam gazetesinin yalan olduğu 
ortaya çıkan haberini kullanan Sabah Gazetesi hakkında da Umut Oran tazminat 
davası açtı.  

19 MART
• İstanbul Tünel’de 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini takip eden Etkin Haber Ajansı 

(ETHA) muhabiri Ömer Akın gözaltına alındı. Akın Taksim Karakolu’na götürüldü, 
ifadesinin ardından adliyede serbest bırakıldı.

21 MART
• İnternet üzerinde yapılan yayınlara Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi 

getiren düzenleme TBMM genel kurulundan geçti. Bu düzenlemeyle internette 
yapılan görüntülü ve sesli, haber içerenler de dahil tüm yayınlar RTÜK tarafından 
denetlenecek. 

22 MART
• Türkiye’nin ana akım en büyük medya kuruluşu olan ve bünyesinde basının ‘Ami-

ral Gemisi’ Hürriyet’in de bulunduğu Doğan Grubu’nun, Milliyet ve Vatan ga-
zetelerinin sahibi Demirören Grubu’na satılması konusunda anlaşmaya varıldığı 
açıklandı. Doğan Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan 
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açıklamada, “Şirketimizin aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık 
Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (YAYSAT), Doğan Gazetecilik A.Ş. 
(Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber 
ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (Kanal D TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık 
A.Ş. (CNN Türk TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim 
Hizmetleri A.Ş.’nin (D Smart)› de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde 
faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının 
sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 
1.100.000.000$ (Bir milyar yüz milyon Amerikan Doları) işletme değerinden, ilgili 
finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekiz yüz 
doksan milyon Amerikan Doları) hisse değeri» üzerinden, Demirören Holding 
A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat 
kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır» denildi. Doğan Grubu’nun sa-
tışıyla ilgili Cumhuriyet gazetesi ‘Doğan Grubu, Demirören’e satıldı. Tek adam, 
tek ses’; Sözcü ise ‘Hürriyet satıldı. Türk medyasında Aydın Doğan dönemi sona 
erdi’ manşetlerini attı. Yurt gazetesi haberi ‘Medyada dev satış’; Birgün gazetesi 
‘Doğan medya havuza atladı’ ve Evrensel gazetesi ‘Doğan Medya Grubu, De-
mirören’e satıldı. Çok gazeteci işsiz kalacak’ başlıklarıyla verdi.

• Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Doğan Medya 
Center’a yaptığı baskınla ilgili davada karar çıktı. İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davada sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet 
Kaya ve Mehmet Akif Aslan ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçun-
dan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

• Diyarbakır’da Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solin Dal, gözaltına alındı. Ken-
tin Bağlar semtindeki evine gece gelen polisler tarafından kamerasına el konulan 
Esra Solin Dal, sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi’ne götürüldü.

23 MART
• Türkiye’nin en büyük yayıncı kuruluşu olan Doğan Medya Grubu’nun satışıyla ilgili 

grubun hem gazete ve hem televizyonlarında Doğan Holding Onursal Başkanı 
Aydın Doğan’ın mesajı yayımlandı. Doğan Grubu’nun temellerini 23 yaşınday-
ken attığını, 1979 yılında yazılı basınla girdiği medya sektöründe 40 yıllık sürede 
ulaştığı başarıları anlatan Aydın Doğan, gazeteciliğin evrensel kurallarına önem 
verirken, devletin çıkarlarını milletin hak ve hukukunu korumaya özen gösterdiğini 
anlattı. Aydın Doğan, mesajında “Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. 
Geldiğim bu aşamada kendi isteğimle yayıncılık mesleğine nokta koymaya karar 
verdim” ifadeleriyle yayıncılıktan çekildiğini duyurdu. 
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28 MART

DOĞAN MEDYA GRUBU’NUN SATIŞIYLA İLGİLİ 
KAYGILARIMIZ VAR

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 28 Mart 2018 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, Do-
ğan Medya Grubu’nun satışıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Yüksek Kurul, konuya 
ilişkin “Doğan Medya Grubu’nun satışıyla ilgili kaygılarımız var” başlıklı şu açıklamayı 

yaptı:
“Basın Konseyi Yüksek Kurulu 22 Mart 2018 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding 
A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, aralarında 
çeşitli yazılı ve görsel medya organının bulunduğu, şirkete ait ortaklıklardaki payların 
tamamının satışı ve devri konusunda, görüşmelere başlandığı açıklanmıştır. Bu ge-
lişmenin kamuoyunda yarattığı endişeleri Basın Konseyi olarak paylaşmaktayız. Her 
şeyden önce; bu devrin gerçekleşmesi, evrensel gazetecilik ilkeleri ve demokrasinin 

vazgeçilmez unsuru olan çokseslilik açısından bir tehlike doğuracaktır.
Bu noktada, satış ve devri müzakere edilen medya organlarının yayın çizgilerine mü-
dahalelerin yapılmaması, demokratik zorunluluk arz etmektedir. Aksine bir davranışla, 
devralınan medya organlarının editoryal çizgilerinin değiştirilmesi yönündeki çabalar, 

Türk demokrasisine yeni bir darbe indirilmesi anlamına gelecektir.
Öte yandan, böyle bir devrin rekabet hukuku açısından meşruluğunu incelemek 

görevine sahip olan Rekabet Kurumu’nun da mevzuat çerçevesindeki gerekli 
incelemeyi en kısa sürede ve kapsamlı bir şekilde yapması, bulgularını da şeffaf ve 
açık bir şekilde kamuoyuna bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca bu satışın, devir kap-

samındaki medya organlarında çalışanların haklarına zarar vermemesi sağlanmalıdır. 
Bilhassa, siyasi ve ideolojik görüşlerinin beğenilmemesi nedeniyle hiçbir gazetecinin 
işsiz bırakılmaması, basın özgürlüğünün gereğidir. Bu durumu kamuoyuna saygıyla 

duyuruyoruz.”

27 MART
• Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın avukatları, Anayasa Mah-

kemesi’ne ikinci kez başvuruda bulundu. Silivri’de 513 gündür tutuklu olan Akın 
Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru, 1 yıl 3 aydır bölüm baş-
kanlığında bekletiliyor. Atalay’ın avukatları gündeme alınmayan dosyanın ivedi-
likle görüşülmesi için ikinci başvuruyu yaptı. Başvuruda, Anayasa Mahkemesi’nin 
Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarında, Cumhuriyet gazetesi davası için de 
geçerli tespitler bulunduğunu savundu.  Akın Atalay için verilecek ihlal kararında, 
‘ihlalin tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ortadan kaldırılması hakkında 
açık hüküm kurulması’ istendi.

29 MART
• Gazeteci Mehmet Altan’ın avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

(AİHM) verdiği ‘hak ihlali’ karanın ardından, mahkumiyet kararını veren İstanbul 
26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi. Mehmet Altan’ı ge-
çen 16 Şubat 2018 tarihindeki duruşmada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ceza-
sına çarptıran İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların 20 Mart 2018 
tarihinde AİHM kararından sonra yapılan tahliye talebini ele aldı. Bu aşamadan 
sonra tutukluluk konusunda değerlendirme yapılamayacağını belirten mahkeme, 
yetkinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin ilgili ceza dairesinde olduğuna karar 
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verdi. Mahkeme yarıca resmi yoldan kendilerine ulaşan bir AİHM kararıyla olma-
dığını da kaydetti.

• Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ni, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan merkez binası 
ve basımı yapılan matbaası gece saat 03.00’te polis tarafından arandı. Gazete im-
tiyaz sahibi ve matbaa sahibinin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.  

30 MART
• Avukatların, tutuklu gazeteciler için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde tuttuğu 

‘Adalet Nöbeti’ bir yılı doldurdu. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın 
Atalay’ın şahsında tüm tutuklu gazeteciler için tutulan Adalet Nöbeti’nin 52’nci-
sinde Cumhuriyet davasında yargılanan yazar ve yöneticiler de katıldı. Bir yıl önce 
İstanbul Adliyesi’nde polis şiddeti ve gözaltına alınmalarla başlayan Adalet Nö-
beti, hukuk, özgürlük ve demokrasi isteyen her kesimden destek gördü. 52’nci 
Adalet Nöbeti’ne katılan CHP Grup başkanvekili Özgür Özel yaptığı konuşmada, 
“Yan yana durarak demokrasiyi, barışı, parlamenter sistemi, hukuku, adaleti ve 
kuvvetler ayrılığını geri getireceğiz. Kara bulutların ardındaki gökyüzünü görmek 
istiyoruz” dedi.

• Uluslararası Yazarlar Derneği’nin İngiltere’deki kolu English PEN için hukukçular 
Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’ın hazırladığı raporda, 
Türkiye’de ifade özgürlüğünün can çekiştiği savundu. 78 sayfalık rapor, son 2 yıl-
da   Cumhurbaşkanı’na hakaretten 6 bin 272 dava açıldığı belirtilerek, “2010-2016 
arasında açılan toplam 6 bin 860 davanın bu 6 bin 272’si 2014- 2016 arasında yani 
Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra gerçekleşmiştir.  2010- 
2016 yılları arasında 1315 mahkumiyet kararı verilirken, bunlardan 1162’si Erdo-
ğan döneminde verildi” denildi. Raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 
2014 yılında 682 bin soruşturma açılırken, 2015 yılında 7 bin 216, ve 2016 yılında 
38 bin 254 ceza soruşturması açıldığı vurgulandı.

• Evrensel gazetesi eski sorumlu müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ve eski imtiyaz sahibi 
Mehmet Arif Koşar, haklarında Ankara’da, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı nedeniyle 
yaptıkları açıklamalar nedeniyle açılan davada karar verildi. İstanbul 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Nasuhbeyoğlu ve Koşar, Cumhurbaşka-
nı’na hakaret ettikleri iddiasıyla birer yıl hapis cezasına çarptırıldı, Mahkeme hapis 
cezalarını 7’şer bin lira paraya çevirdi.

NİSAN

3 NİSAN
• MİT TIR’ları davasında 5 yıl 10 ay hapse çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi eski Ge-

nel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozul-
masının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi gıyabi tutuklama ve kırmızı 
bülten çıkarma kararı verdi. Mahkeme ayrıca Can Dündar’ın Belçika’dan iadesi için 
Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi. 

4 NİSAN
• Gazeteci- yazar Hasan Cemal, ‘Çekilme Günlüğü’ başlıklı yazısında ‘örgüt propa-

gandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davada mahkum oldu ve ceza ertelendi
• HasanCemal’e, internet sitesinde yayınlanan yazısı nedeniyle İstanbul 24. Ağır 
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Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararı, İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi ta-
rafından bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme Hasan Cemal’i ‘silahlı terör 
örgütü propagandası‘ yapmak suçundan önce 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdı. 
Bu cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 1 yıl 6 ay 22 
güne indiren mahkeme, Hasan Cemal’in daha önce aynı olayla ilgili 1 yıl 3 ay hap-
se çarptırıldığını dikkate alarak infazı 3 ay 22 güne indirdi, ardından bir daha suç 
işlemeyeceğine yönünde olumlu kanaat nedeniyle cezayı erteledi.

• OdaTv internet sitesinde geçen şubat ayında yayınlanan, bir okulda velilerin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektubu konu alan haberle ilgili 
soruşturma açıldı. OdaTv’ye gönderilen ‘Söz konusu bilgelerin veya araştırmaların 
nasıl ve nereden temin edildiğine dair bilgi verilmesini’ isteyen savcıya Oda TV 
verdiği yanıtta, Basın Kanunu’nun “Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür veya eser 
sahibi, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda 
tanıklık yapmaya zorlanamaz” şeklindeki 12’nci maddesi hatırlatıldı.

5 NİSAN
• Iğdır Cumhuriyet Savcılığı’nca hakkında gözaltı kararı verilen Mezopotamya Ajansı 

muhabiri Berzan Güneş’in evine giden polisler arama yaptı. Berzan Güneş’i evde 
bulamayan polisler buldukları kitaplara el koydu ve kitaplar gerekçe göstererek 
Berzan Güneş’in babası Ahmet Güneş’i de gözaltına aldı.

6 NİSAN
• * FETÖ/PDY örgütünün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman ga-

zetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki davada savcı aralarında yazarlar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve 
Şahin Alpay’ın da bulunduğu 9 sanık için ‘anayasal düzene ortadan kaldırmaya 
teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, silahlı terör örgütüne 
üye olmak’ suçunda a 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmalarını is-
tedi. Diğer 20 sanık için de ‘örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte 
örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan yine 7.5 yıldan 15 yıla kadar 
hapis talep edildi.

• Yazı işleri müdürlüğü yaptığı internet sitesinde 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 
‘Yerim destanınızı’ başlıklı yazısı nedeniyle Kocaeli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla hakkında dava açılan gazeteci Yeliz 
Koray, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Bu ceza Koray’ın sabıkası olmadığı için 
erteledi.

• Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaası’na el konulup başlatılan soruş-
turma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 23 kişiden 20’si emniyette işlem-
lerin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 
İstanbul 11’ici 12’inci Sulh Ceza Hakimlikleri, 20 kişiyi ‘örgüt üyeliği, örgüte yardım 
ve örgüt propagandası’ suçlamalarıyla tutukladı.

9 NİSAN
• CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu’nun tu-

tuklulukta 300 günü doldurduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’ne bir an önce 
karar vermesi için çağrıda bulundu. Berberoğlu’nun tutuklu kaldığı her anının hak-
sızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikle dolu olduğunu belirten Barış Yarkadaş, “Bu tu-
tukluluk, Berberoğlu’nun şaşında CHP’ye oy veren milyonlarca kişiye ve toplumun 
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tamamına çektirilen bir cezaya dönüşmüştür” dedi.
• ABC gazetesi ve TELİ 1 Televizyonu’nun Ortadoğu Temsilcisi Ömer Ödemiş, ‘PKK/

KCP terör örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.  Ödemiş’in, 
Ankara Yenimahalle’de bulunan evinde polisler arama yaptı, bilgisayar, hard disk 
flaş bellek, bazı kitap ve dokümanlara el konuldu. 

10 NİSAN
• Gazeteci Nazlı Ilıcak, Genelkurmay Başkanlığı’nda imha edilerek kayıtlardan çıka-

rılan ‘Tahşiyeciler Grubu’na ilişkin yazdığı bir yazı nedeniyle ‘casusluk’ sulamasıyla 
yargılanıyor.  FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış ömür boyu 
hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın duruşmasına Bakırköy Kadın Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla ka-
tıldı. Nazlı Ilıcak savunmasında, kapatılan Bugün gazetesinde yazdığı bir yazıda 
Tahşiyecilerle ilgili bilgilere yer verdiğini hatırlattı, bu bilgilerinin yazısından daha 
önce sosyal medyada yayınlandığını ve devletin güvenliğini ilgilendirmeyen bir 
konu olduğunu söyledi.

• Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atanlardan Doç. 
Dr. Erhan Keleşoğlu, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Garip ve araştırma görelisi İrfan Emre 
Kovankaya’nın yargılandığı davada karar çıktı.  İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davada akademisyenlere 1 yıl 3’er ay hapis cezası verildi, 
ardından bu cezaları erteledi.

11 NİSAN
• Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, pazar günü Abdülhamit ve Vahdettin’i eleş-

tiren yazısı nedeniyle tehdit aldığını, gönderilen mailde ‘Keşke savaş çıksa da 
düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de temizlesek” ifadelerinin bulunduğunu 
yazdı.  Çölaşan bugünkü köşe yazısında, Türkiye’nin gidişatından kaygı duyan bir 
gazeteci olduğunu belirterek, “İktidar yandaşlarından her gün yağan küfürleri ve 
hakaretleri burada yazmaktan utanırım” dedi.

• Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılık’a kayyım atanmasının ardın-
dan yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan’da gözaltına alınan 7 editör ve  
çalışan İstanbul  Adliyesi’nde hakim önüne çıkarıldı. Editörler Mehmet Ali Çelebi, 
Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Ulu ile gazete çalışanı Pınar Tarlak çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı. Diğer 4 kişi de adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

12 NİSAN
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kardeşinin de adının geçtiği 

‘Paradise Belgeleri’ konusunda haber yaptığı için Evrensel gazetesine dava açıldı. 
• Yazar Nurcan Baysal hakkında, Zeytin Dağlı Harekatı ile ilgili Twitter’den yaptığı 

paylaşımlar nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlamasıyla 3 
yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

13 NİSAN
• Hürriyet gazetesi kültür- sanat editörü İhsan Yılmaz, köşesinde, ‘Zülfü Livaneli’nin 

romanını çaldılar’ başlıklı yazı yayınladı. Yazıda, Livaneli’nin 2013 yılında yayımla-
nan ‘Kardeşimin Hikayesi’ romanının, bu yılın başında Nurşen Karayanız imzasıyla 
‘’Kıyamet Çiçeği’ adıyla yayımlandığı belirtildi. 

• Adana’da gözaltına alınan Jin News muhabiri Filiz Zeyrek, adli kontrol koşuluyla 
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tahliye edildi. Aralarında Zeyrek’in de bulunduğu 30 kişi, YPG’li Şemdin Eye’nin 
taziyesine katıldıkları için gözaltına alınmıştı.

16 NİSAN
• Hürriyet gazeteci okur temsilcisi Faruk bildirici, gazetesinin ekonomi servisi müdür 

yardımcısı Emre Özpeynirci’nin 9 Nisan’da yayımlanan ‘Biz arabacıların sektöre 
katkısı’ başlıklı yazısını eleştirdi. Emre Özpeynirci’nin aynı zamanda Otomotiv Ga-
zetecileri Derneği Başkan Yardımcısı olduğunu, söz konusu yazısında derneğin fa-
aliyetlerini anlattığını ve derneğe yönelik eleştirilere yanıt verdiğini belirten Faruk 
Bildirici, “Ombudsman olarak Özpeynirci’nin yazısına iki temel itirazım var.  Birinci-
si, bir gazeteci yönetiminde olduğu derneğe ilişkin eleştirilere gazetesinden yanıt 
vermemeli. İkinci olarak Özpeynirci yazısında ‘Verdiğimiz ödülü markalar büyük 
bir güç olarak kullanmaya başladı ki amacımız da buydu’ diyor. Bir gazetecinin 
temel amacı ‘sektöre katkı’ olamaz” diye yazdı.

18 NİSAN
• Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan ilerleme raporunda “Türkiye, 

hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda Avrupa’dan dev adımlarla uzak-
laşıyor” ifadeleri yer aldı. Türkiye’nin, Kopenhag kriterlerinde ‘ciddi gerileme 
kaydettiği’ vurgulanan raporda, hapisteki gazeteciler, insan hakları savunucuları, 
yazarlar, akademisyenlerin derhal serbest bırakılması istendi. Raporda referandum 
ile yapılan anayasa değişikliğinde denge denetlemenin yanı sıra, yürütme ve yar-
gı arasında güçler ayrılığına yeterince saygı gösterilmediği vurgulandı. Raporda, 
“Türkiye’de  160 kadar gazeteci hala hapiste” ifadelerine yer verildi.

• İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan İstanbul 
Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği konferanstaki 
konuşmasında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla İstanbul 26’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

• Tarihçi Ayşe Hür hakkında, sosyal medya hesabı Twitter’den paylaştığı “Defalarca 
belirttim fikrimi: PKK terör örgütü değil, terörü yaygın bir şekilde kullanan gerilla/halk 
hareketidir”” sözleri nedeniyle İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

• Şarkıcı Suavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 
yargılandığı İzmir 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 11 ay 20 gün hapis ceza-
sına çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı günlüğü 40 liradan 14 bin lira para cezasına 
çevirdi. Suavi, “Mahkeme biraz zengin olduğuma kanaat getirerek normal olanın 
dışında bir para cezasına çarptırdı” dedi. 

19 NİSAN
• Cumhuriyet gazetesi, yazar ve yöneticilerinin yargılandığı, İcra Kurulu Başkanı 

Akın Atalay’ın hala tutuklu olduğu davanın 24 Nisan’da yapılacak duruşması önce-
si geniş bir haber yaptı. Davanın kronolojisinin de yer aldığı haberde, 24 Nisan’da 
Silivri’de görülecek duruşmada, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün de yar-
gılanacağı kaydedildi. Davada savcı mütalaasında olduğu gibi ‘bir bütün halin-
de Cumhuriyet’in yayıncılık faaliyetinin yargılandığı’ vurgulanan haberde, “Yap-
tığımız gazeteciliktir ve gazetecilik suç değildir diyoruz” ifadelerine yer verildi. 
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Almanya Temsilcisi Christian Mihr, İstan-
bul’da tutuklu bulunan Etkin Haber Ajansı çalışanlarından Alman vatandaşı olan 
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Adil Demirci’nin serbest bırakılmasını istedi. Türkiye’de Demirci’nin yanı sıra 4 Al-
man vatandaşının da tutuklu olduğunu belirten Mihr, Die Welt gazetesi Türkiye 
Temsilcisi Deniz Yücel’in serbest bırakılmasında Alman’da oluşturulan kamuoyu-
nun etkili olduğunu ileri sürdü.

20 NİSAN
• Afrin operasyonu karşıtı bildiri imzalayan 170 aydın için  “Vicdansız, hain, ahlaksız, 

adi, terör yardakçısı” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılan 1 liralık 
tazminat davasının görüldüğü mahkemeye, avukatları savunma gönderdi. Düşün-
ce özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğu belirtilen Erdoğan’ın avukatları sa-
vunmalarında, “AİHM’ye göre ifade özgürlüğü devletin veya nüfusun bir bölümü 
için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgi ve düşünceler için de uygulanır 
Bunlar çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir. Bunlar olmaksızın 
demokratik toplum olunmaz” ifadelerine yer verdi.

22 NİSAN
• İstanbul’da Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitelerine geçen aylarda gerçekleşti-

rilen FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan Koray Çalışkan, İstanbul 
24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘FETÖ /PDY propagandası yapmak’ suçundan 
1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı 5 yıllık denetimli 
serbestlik koşuluyla ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

25 NİSAN
• Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı İstanbul 27’nci Ağır Ceza 

Mahkemesi’ndeki davada çok ağır mahkumiyet karar çıktı. Silivri Cezaevi Yerleşke-
si’nde yapılan duruşmada mahkeme, ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla Cumhuriyet Ga-
zetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın 8 yıl 1 ay 15 gün, gazetenin imtiyaz sahibi 
Orhan Erinç’in 6 yıl 3 ay, gazetenin avukatı Bülent Utku’nun 4 yıl 6 ay, Genel Yayın 
Yönetmeni Murat Sabuncu’nun 7 yıl 6 ay, yazar Kadri Gürsel’in 2 yıl 6 ay, okur tem-
silcisi Güray Öz’ün 3 yıl 9 ay, yönetici Önder Çelik’in 3 yıl 9 ay, çizer Musa Kart’ın 
3 yıl 9 ay, yazar Hakan Kara’nın 3 yıl 9 ay, avukat Mustafa Kemal Güngör’ün 3 yıl 9 
ay, yazar Aydın Engin’in 7 yıl 6 ay, yazar Hikmet Çetinkaya’nın 6 yıl 3 ay, muhabir 
Ahmet Şık’ın 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Muhasebe 
çalışanı Emre İper’in tweet’leri ile örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla mahkeme 
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, 541 gün-
dür tutuklu bulunan Akın Atalay’ın da tahliyesine karar verdi. Mahkum edilen tüm 
yazar ve yöneticilerin yurt dışına çıkışlarının da yasaklanmasına karar verildi.

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu sahipleri 
Mustafa Kara ve İsmail Gökhan Bayram ile Sorumlu Müdür Gökhan Çetin hakkın-
da ‘zincirleme şekilde örgüt propagandası’ yaptıkları iddiasıyla 13 yıla kadar hapis 
istemiyle  açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı. 

• Televizyonda yayınlanan Beyaz Show programına 8 Ocak 2016 günkü yayında 
Diyarbakır’dan telefonla bağlanarak Güneydoğu’da sokağa çıkma yasağını eleş-
tirdiği konuşmasında ‘örgüt propagandası’ suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan 
öğretmen Ayşe Çelik, geçen hafta 8 aylık kızı Deran ile Diyarbakır E Tipi Cezae-
vi’ne girdi. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde mahkum edilen ve cezası 
ertelenmeyen öğretmen Ayşe Ekinci, bebeğini dünyaya getirdiği için 6 aylık infaz 
erteleme talebinde bulundu. 
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26 NİSAN
• Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin çok ağır cezalara çarptırılması üze-

rine bugün ‘Adaletin utancı’ manşetiyle çıktı. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine 
verilen cezaların demokrasi tarihine ‘kara leke’ olarak geçtiğini belirten gazete 
‘Baskılara boyun eğmeyeceğiz’ ifadesine yer verdi. Manşette, hayali suçlamalar-
la hüküm kurulduğu belirtilerek, “Cumhuriyeti susturma ve gazetecilere gözdağı 
verme operasyonu, arkadaşlarımıza verilen ağır hapis cezalarıyla sürüyor. Mahke-
me heyeti, olmayan deliller, ilk günden çöken iddianame ve suçlamalarla hüküm 
verdi. Gazetemiz yönetici, yazar ve muhabirleri hakkında verilen hapis cezası ka-
rarları, daha bugünden Türkiye’nin demokrasi, özgürlük ve hukuk tarihine bir utanç 
belgesi olarak yerini aldı” denildi. Cumhuriyet gazetesinin her darbe döneminde 
büyük baskılar gördüğü, yazarlarını suikastlarda kaybettiği vurgulanan haberde, 
“Cumhuriyet Gazetesi hep yoluna devam etti. Bu ağır cezalar da Cumhuriyet’i 
yıldıramayacak ve evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda habercilik yapmasını 
engelleyemeyecek. Haberlerimiz, yorumlarımız birilerini rahatsız edecek ama biz 
kamuoyuna gerçekleri duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet hiç sus-
mayacak” ifadeleri yer aldı.

• Cumhuriyet gazetesi bugünkü sayısında, ağır mahkumiyet kararlarına basın mes-
lek kuruluşlarının tepkilerine de yer verdi. Gazetede, Basın Konseyi Başkanı Pınar 
Türenç”in “Sadece yazıklar olsun diyorum. Ummadığım ve beklemediğim bir so-
nuç çıktı. Bizi rahatlatan tek şey 541 gündür tutuklu olan Akın Atalay’ın tahliye 
edilmesi. Ama bu cezalar bağımsız hukuk ve demokrasinin işlediği ülkelerde kabul 
edilmeyecek. Basın özgürlüğüne, habere müdahalenin yaşandığı bir ortamdır, ya-
zıklar olsun” açıklaması da yer aldı.

• Fox TV’de her sabah ‘Çalar Saat’ programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma  Betül Sayan Kaya’nın eşiyle ilgili haber 
nedeniyle hakkında açılan davada 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 
bu cezayı 1 yıl sürüyle erteleyerek denetimli serbestliğe tabu tuttu. İsmail Küçük-
kaya, ‘Çalar Saat’ programında sabah haberlerini sunarken Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin telefonunda FETÖ’nün haberleşme 
programı Bylock çıktığını, çiftin bu nedenle boşandığını öne sürmüştü.

• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini yayım-
ladı. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire’nin açıkladığı raporda, Türkiye 2 sıra 
daha gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci oldu. Türkiye’de basın sektöründe 
‘kitlesel tasfiye’ gerçekleştiği vurgulanan raporda ‘‘iktidarın cadı avının 2016’daki 
darbe girişiminin ardından zirveye ulaştığı’, ‘gazetecilere uzun cezaların norm ha-
line geldiği’, ‘Türkiye’nin dünyadaki en büyük gazeteci hapishanesi olduğu’ ifade-
lerine yer verildi. 

CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI KARARINA TEPKİ GÖSTERDİK
Basın Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin Cumhuriyet Gazetesi davasında 
uzun tutukluluklardan sonra verilen ‘toplu mahkumiyet’ kararı ile basına gözdağı veril-

mek istendiği kaydedildi. Basın Konseyi’nin açıklaması şöyle:
“Cumhuriyet Gazetesi davasında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dün gece 

geç saatlerde açıkladığı ‘toplu mahkumiyet’ kararlarını şaşkınlıkla ve üzüntüyle öğren-
dik. Aynı gün Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümü töreninde Cumhurbaşkanı 

tarafından tam da daha fazla demokrasi ve özgürlük vaat edilmişken, meslektaşlarımı-
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za adeta yağdırılan cezalarla şoke olduk.  
Duruşmayı düzenli olarak izleyen yerli ve yabancı hukukçular ile bağımsız basın men-

supları, sanıklara yöneltilen iddiaların çökertildiği ve delillerin son derece yetersiz 
olduğunda ittifak etmişken, Cumhuriyet çalışanlarının neredeyse tümünün terörle 

bağlantılı suçlamalarla mahkum edildiğini hayretle gördük. Hatta, terör örgütlerine 
yardım ettiği tespit edilen üst düzey devlet görevlilerine yakın zamanda verilen ceza-

lardan bile ağırının meslektaşlarımıza layık görüldüğünü anlıyoruz. 
Sınır Tanımayan Gazetecilerin bu hafta açıkladığı 2018 Basın Özgürlüğü Endeksinde 
bir kez daha gerileyip dünyada 180 ülke arasında 157. sıraya kadar düşmüşken, bu 
yeni kararla Türk yargısının ülkemizi ‘demokrasi ve temel haklar’ liginde küme düşür-

meye kararlı olduğunu gördük! 
Hukuken ve vicdanen kabullenemediğimiz bu kararın anlamını, muhalif herkese göz-

dağı vermekten başka şekilde yorumlamayı mümkün göremiyoruz. Bunun da öte-
sinde dün mahkum edilenin sadece meslektaşlarımızın olmadığı, aynı zamanda Türk 
halkının haber alma hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kararla hapis cezasına çarptırılan 

meslektaşlarımızın nezdinde Türk demokrasisinin cezalandırıldığını düşünüyoruz. 
Netice itibariyle, meslektaşlarımızın masumiyetine inanmaya devam ediyor ve bu 

kararı ileride Türkiye’nin utanç ile anacağını şimdiden görebiliyoruz. 
Gazeteciliğin ve siyasi iktidara muhalif olmanın suç teşkil etmediğini bir kez daha 

kuvvetle vurgularken; mahkumiyet hükmüyle birlikte tutukluluğu sonra erdirilen Akın 
Atalay’a da aramıza hoş geldin diyoruz!”

27 NİSAN
• Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri ile diğer haksız hukuksuz tutuklamaları 

protesto için avukatların başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ 56’ncı haftada da Çağlayan’da-
ki İstanbul Adliyesi’nde tutuldu. Bu haftaki Adalet Nöbeti’ne bir gün önce 8 yıl 1 
ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp temyiz aşaması dikkate alınarak tahliye edilen 
Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da katıldı. Atalay “Keşke 
‘adaletin er geç yerini bulacağına hiç şüphe etmedim. Hukukun bir gün egemen 
olacağına, geri geleceğine hiç şüphem olmadı’ gibi laflar, sözler edebilseydim.  
Maalesef Türkiye’de adalet ve yargı denen şey yoktur şu anda” dedi

• Kanun Hükmünde Kararname ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki 
görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ‘Barış Bildirisi’ni imzaladığı 
gerekçesiyle açılan davada 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İs-
tanbul 36’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan Anayasa 
profesörü olan İbrahim Kaboğlu, imza attığı ‘Barış Bildirisi’ metninin hukuken bir 
yaptırımı gerekli kılmadığını söyledi. Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaa-
ya karşı savunma hazırlaması için duruşma ertelendi.

28 NİSAN
• Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından yayın or-

ganlarında değişim başladı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila grevinden 
istifa ederken, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevine 10 ay önce ge-
tirilen Ahmet Hakan da bu görevden ayrıldı. Ahmet Hakan’ın yerine NTV spikeri 
getirileceği söylenen Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 
“Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor. Hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile 
anlaştığım doğrudur. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup 
etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum” dedi.
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30 NİSAN
• Hürriyet okun temsilcisi Faruk Bildirici, bu haftaki yazısında gazetenin yarın 

70’ıinci kuruluş yıl önümü olduğunu belirterek, Sedat Simavi’nin yola çıkarken 
‘doğru havadis vermeyi, halkı gözeten dürüst bir gazete çıkarmayı vaat ediyo-
ruz’ dediğini hatırlattı.  Hürriyet’in temel misyonunun ‘demokrasi savunmak’ 
olduğunu vurgulayan Sedat Simavi’nin ‘Hürriyet hiçbir partiye bağlı değildir. 
Hürriyet hür ve müstakil kalacaktır” dediğini hatırlatan Faruk Bildirici, bugün 
yapılması gerekeni de şöyle özetledi: “Seçime katılan bütün partilerin faaliyet-
leri ve açıklamaları dengeli adil biçimde okura duyurulmalıdır. Bazı partilerin 
haberlerini görmezden gelmek tarafsızlığa gölge düşürür ve okurdan bilgi sak-
lamak anlamına gelir. Demokratik özgürce açık bir tartışma ortamının sağlama-
sı için çara harcanmalı, seçimlerin adil ve hilesiz yapılması için sandık güvenli-
ğinin de takipçisi olmalıdır. Gazeteci vatanına milletine böyle hizmet eder.” 
 
Bir televizyon programında yaptığı konuşmada ‘terör örgütü propagandası yaptı-
ğı’ iddiasıyla yargılandığı davada çarptırıldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasını çekmek üze-
re 8 aylık bebeğiyle birlikte Diyarbakır Cezaevi’ne giren öğretmen Ayşe Çelik’in 
serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı. 120’den fazla örgütü bünye-
sinde bulunduran International Frdeedom of Exchangi (IFEX), Ayşe öğretmenin 
bireysel başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmek üzere 100 
bin imza toplamayı hedefledi. 

MAYIS

1 MAYIS
• 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde coşkuyla katlanırken, bazı 

yerlerde gözaltına alınanlar oldu. Kutlamaların en yoğun olduğu İstanbul’da 86 
kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin 60’ının, Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen 
gruptan olduğu, Taksim’de pankart açan ve izinsiz gösteri yapmak isteyen 18 ve 
Maltepe’deki kutlamada polisin aramalarına karşı çıkan 6 kişinin gözaltına alındığı 
açıklandı. 

2 MAYIS
•  Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin yargılandığı davalarda peş peşe mahkumiyet 

karalarının verildiği, çok sayıda gazetecinin cezaevinde bulunduğu bir dönemde 
basın özgürlüğü konusunda örnek bir karar verdi.  ‘Amirallere Suikast Davası’ sa-
nıklarından Mehmet Orhan Yücel’in, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Birgün 
gazetesi aleyhine yaptığı bireysel başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, baş-
vuruyu ‘dayanaktan yoksun’ olduğu gerekçesiyle reddetti. Anayasa Mahkemesi, 
Basın Kanunu’nun ‘Basın özgürdür. Bu özgürlük bilgi edinme, yayma, eleştirme, 
yorumlama ve eser yaratma hakları içerir’ ifadelerine yer verdikten sonra şu tari-
hi karara imza atı: “Anayasa Mahkemesi veya derece mahkemeleri, gazetecilik 
mesleğinin nasıl yapılması gerektiğini ve gazetecilerin haber verme tekniklerini 
belirleyemez. Zira bir düşüncenin en iyi hangi üslup ve biçimde aktarılacağına 
bizzat düşünceyi dile getirenler karar verir. Bu bağlamda Anayasanın 26. Madde-
sinin sadece ifade edilen haber ve fikirler içeriğini değil, aynı zamanda bunların 
nakledilme biçimlerini de koruduğu hatırda tutulmalıdır.”
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3 MAYIS
• Basın Konseyi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü, gazeteci Abdi İpekçi’nin 

şehit edildiği nokta olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki anıtı önünde kutla-
dı. Özgürlük sembolü güvercinlerin uçurulduğu etkinlikte konuşan Basın Konse-
yi Başkanı Pınar Türenç, tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi, 
“Abdi İpekçi’nin anıtı önünde onlarca yıl sonra yine ‘Basın Özgürlüğü’ diye yine 
haykırıyoruz” dedi. 

4 MAYIS
• Basın Konseyi’nin, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde gerçekleştirdiği 

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliği, televizyonlarda ve internet si-
telerinde, 4 Mayıs günü de gazetelerde geniş yer aldı.  Hürriyet habere ‘Basın 
Özgürlüğü için kanat çırptılar’ başlığıyla iki fotoğrafla kullanırken, Milliyet de 
yine fotoğraflı olarak ‘Basın Özgürlüğü Günü’nde beyaz güvercin uçurdular’ 
başlığıyla verdi. Posta gazetesi ‘Serbest bırakılsınlar’ başlığı ve bir fotoğrafla 
verirken, Sözcü gazetesi de ‘Beyaz güvercinler basın özgürlüğü için havalandı’ 
başlığı ve bir fotoğraf kullandı.  Ekinliği, Cumhuriyet gazetesi ‘Basın Konseyi: 
Derhal Özgürlük’ başlığıyla verirken, Evrensel gazetesi ‘Özgür Basın Susturu-
lamaz’ pankartlı fotoğrafla haberi geniş şekilde yayımladı. Birgün gazetesi de 
güvercinlerin uçurulduğu fotoğrafla haberi verdi, Yurt gazetesi birinci sayfa-
dan ‘Basın Özgürlüğü için beyaz güvercin uçuruldu’ başlığı ile fotoğraflı verdi. 
 
Gazeteciliğin yargılandığı Cumhuriyet davasında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırı-
lan çizer Musa Kart, Barış için Karikatür Vakfı’nın (Cartooningfor Peace) iki yılda bir 
verdiği Uluslararası Editoryal Karikatür Ödülü’ne layık görüldü. Yurt dışına çıkış ya-
sağı bulunduğu için törene katılamayan Musa Kart’ın ödülünü eşi Sevinç kart aldı.

7 MAYIS
• Kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Gökhan Öner, Denizli’de yapılan bir ope-

rasyonla 4 kişiyle birlikte ‘bölücü örgüt üyesi oldukları’ iddiasıyla gözaltına alındı.  
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü ‘adli kontrol’ koşuluyla 
serbest bırakılırken, Gökhan Öner ‘örgüt üyesi’ olduğu iddiasıyla tutuklandı. 

8 MAYIS
• Doğan Medya Grubu’nun, Demirören Medya Grubu’na satışı, Rekabet Kurumu 

tarafından onaylandı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Doğan Hol-
ding bünyesindeki Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan haber Ajansı, 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık, 
Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mo-
zaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GmbH’nin 
tam kontrolünün, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve  
nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devir alınması işlemine onay verildiği 
belirtildi. Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk, Doğan Haber Ajansı, Fanatik, Yaysat 
ve D Smart başta olmak üzere 46 şirketi bünyesinde barındıran Doğan medya, 6 
Nisan günü 916 milyon dolar bedelle Demirören Medya Grubu’na satılmıştı.

• * TRT’nin seçim kampanyasındaki yayınları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. 
İsmail Saygılı adlı vatandaş tarafından yapılan suç duyurusunda devlet kanalı olan 
TRT’de cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener’e yer verilme-
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diğini belirtti. Saygılı, dilekçesinde “Kamu kurumu olan TRT, vergilerle gelir sağlı-
yor. TRT’nin cumhurbaşkanı adaylarının mitinglerine yer vermemesi nedeniyle hak 
kaybına uğruyorum” dedi.

• MİT TIR’ları davasında, Yargıtay’ın gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında 
verdiği bozma kararına uyan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Er-
dem Gül ve firari Can Dündar’ın dosyalarının ayrılması ara kararı verdi. 

9 MAYIS
• * MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin ‘terör örgütü üyesi olma-

makla birlikte örgüte yardım’ suçlamasıyla yargılanan gazeteci ve milletvekili Enis 
Berberoğlu, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 7 ay son-
ra ilk kez katıldı. Duruşmalara kelepçeli çıkarılmasını protesto için daha önceki 
duruşmalara Maltepe Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katılan Enis Berberoğlu, 
duruşmaya kelepçesiz çıktı. 18 Temmuz gününe bırakılan duruşmada, Berberoğ-
lu’nun FETÖ ile bağlantısının olmadığına ilişkin milletvekilleri Tuncay Özkan, Dur-
sun Çiçek, Mustafa Balbay, gazeteciler Ertuğrul Özkök, Vahap Munyar ile emekli 
emniyetçiler Sabri Uzun ve Hanefi Avcı tanıklık yapacak. 

• * Türk silahlı Kuvvetleri’nin Afrin operasyonu başlatması üzerine bu karşı sosyal 
medyadaki paylaşımları nedeniyle 26 Ocak 2018 günü tutuklanan Halkın Nabzı 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş, İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki ilk duruşmada tahliye edildi. 

10 MAYIS
• * CHP Erzurum milletvekili adayı olan avukat Gonca Aytaş, tarafsız yayın yapmadı-

ğını ileri sürdüğü TRT’ye ihtarname gönderdi. Aytaş ihtarnamesinde, tarafsız yayın 
yapmamasının ‘suç olduğunu’ vurguladı. “TRT, AKP’nin seçim propaganda aracı 
değildir” diyen Gonca Aytaş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Haber Dairesi 
Başkanı Yaşar Taşkın Koç hakkında suç duyurusunda bulanacağını belirtti. 

BASIN KONSEYİ’NDEN CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA ADAYLARA AÇIK 
ÇAĞRI: HALKA SÖZ VERİN

Basın Konseyi, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan 6 siya-
setçiye birer mektup göndererek, çağrıda bulundu. 

Basın Konseyi, ifade ve basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı, tutuklu gazeteciler, 
basın Meslek İlkeleri konularında yaşanan 

olumsuzluklarla endişelerin giderilme-
si konusunda halk nezdinde SÖZ VERME-

LERİNİ istedi.  
Cumhurbaşkanı adaylarını, seçildikleri 
taktirde Basın Meslek ilkeleri ile ‘eşitlik 
ilkesi’ doğrultusunda kararlar almaları 

yolunda, seçim öncesinde halk nezdinde 
beyan ve taahhüt etmeye davet etti.

Basın Konseyi’nden adaylara yapılan çağrı 
şöyle: 

“Anayasamıza göre; ‘Türkiye Cumhuriyeti, 
insan haklarına saygılı, laik, demokratik, 

sosyal bir hukuk Devletidir’, ‘Basın hürdür, 
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sansür edilemez’, ‘Devlet, basın ve haber 
alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri 

alır.’ 
 

Oysa, Türkiye’de basın özgürlüğünün 
tehdit altında olduğu, bağımsız nitelikli 

bütün milli ve uluslararası basın örgütleri 
tarafından kabul edilmektedir. Özellik-

le Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleş-
miş Milletler örgütü bu konudaki endişe-
lerini düzenli olarak dile getirmektedir. 

 
Tutuklu gazeteci sayısı itibariyle Türki-
ye’nin Dünya’da sürekli olarak KARA 

LİSTENİN ilk sıralarında yer aldığı, aynı 
kuruluşlar ve başka demokratik kurumlarca da belirtilmektedir. 

 
Bu tablo karşısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken bütün adaylara ÇAĞRI-

MIZ şudur: 
 

* Yukarıdaki Anayasal hükümlerini sonuna kadar savunacaklarına,                                    
*  Bunları hayata geçirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına, 

* Bu hükümlerin ihlalleri karşısında duracaklarına, 
 

Bütün halkımız nezdinde SÖZ VERMELİDİRLER. 
 

Bu bağlamda, demokrasiye ve hukuk devletine inandığına emin olduğumuz tüm 
Cumhurbaşkanı adaylarımızın şu hususları açıkça beyan etmelerini beklemekteyiz: 

 
* Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve basının görevini serbestçe yapması 

demokrasinin temel ve vazgeçilmez değerlerinden biridir. 
 

*  Uluslararası standartlara göre meşru gazetecilik faaliyeti sayılan eylem ve 
söylemleri nedeniyle hiçbir gazetecinin, hiçbir gerekçeyle, hiçbir bahaneyle 

yargılanması düşünülemez.
 

* Yukarıdaki ilke saklı kalmak kaydıyla, gazetecilerin görevleriyle bağlantılı kovuştur-
maların ve yargılamaların tutuksuz yapılması esastır.

 
*  Basın organlarının ve mensuplarının özgürce faaliyet göstermesini sağlamak için 

gerekli tüm önlemleri almak, siyasal iktidarın öncelikli görevidir.
 

* Siyasal iktidar, kamusal işlemlerde ve tasarruflarda bulunurken bütün basın organları 
karşısında tarafsız ve eşit mesafede olmalıdır. Bu bağlamda, kamusal imkanların ulu-

sal veya yerel tüm basın organlarına daha fazla veya az kullandırılması; habere ulaşma 
konusunda belirli organlara daha lehte veya aleyhte koşullar sunulması; herhangi bir 
şekilde herhangi bir basın organının kayırılması veya daha olumsuz muameleye tabi 

tutulması hukuka aykırıdır.
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* TRT ve Anadolu Ajansı, kuruluş kanununda açıkça belirtildiği üzere, kamu yararını 

gözeterek, tarafsız ve bağımsız şekilde yayın yapmakla görevli bir kurumdur. RTÜK’ün 
tüm medya organlarına eşit mesafede ve halkın haber alma hakkını gözeterek karar-

larını vermesi asıldır. 
 

Bütün Cumhurbaşkanı adaylarını, yukarıda ortaya konulan esaslar bakımından mu-
tabık olduklarını ve Cumhurbaşkanı seçildikleri takdirde, bu ilkeler doğrultusunda 

kararlar alacaklarını beyan ve taahhüt etmeye davet ediyoruz.

BASIN KONSEYİ
                 
11 MAYIS
• Fethullahçı Terör Örgütü’nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyıma devredil-

dikten sonra kapatılan Zaman gazetesi yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç’ın 
da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Ali Bulaç 
ve Mehmet Özdemir tahliye edildi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan 
Alkan ve Mustafa Ünal’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık 
Şahin Alpay’ın konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılıp 
haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması şeklinde adli kontrol 
tedbirine hükmeden mahkeme duruşmayı 7- 8 Haziran’a bıraktı.

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Reyhan Çapan, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle Art-
vin’in Hopa İlçesi’nde gözaltına alındı.  İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tara-
fından ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 
Reyhan Çapan’ın bu cezası Bölge İdare Mahkemesi tarafından onanınca, hakkında 
yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. 

12 MAYIS
• Eskişehir’de sosyal medya hesabından paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan 54 yaşındaki Berrin S., polis tarafın-
dan gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berrin S, Cumhur-
başkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine 
konuldu.

13 MAYIS
• Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demir-

taş’a, Anneler Günü nedeniyle annesi Sadiye Demirtaş’ın mesajı ve fotoğrafının 
yayımlandığı Cumhuriyet Gazetesi ‘Pazar’ eki verilmedi.  

• Uluslararası Af Örgütü’nün düzenlediği ‘Türkiye’de Gazetecilik ve Basın Özgürlü-
ğü Paneli’nde her türlü baskı ve olumsuz koşullara karşın gazeteciliğin direneceği 
belirtildi. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Sınır Tanımayan Gazeteci-
ler Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi, Uluslararası PEN, Özgür Gazeteciler 
İnisiyatifi’nin de desteklediği panel iki oturum halinde gerçekleştirildi. Paneldeki 
konuşmacılar, Türkiye’de medya üzerindeki baskıların giderek arttığını, çok sayıda 
gazetecinin cezaevinde olduğunu ve medyadaki el değiştirmelerin hedefinin de 
‘toplu susturma’ olduğunu vurguladı.
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14 MAYIS
• Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK) bünyesinde yapılan bir çalışmada, TRT’nin 

17 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda 
AKP-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye süre ayırırken, CHP’ye 3 saat 4 da-
kika 28 saniye, İyi Parti’ye 9 dakika 30 saniye ayırdı. 

15 MAYIS
• CHP Milletvekili Utku Çakırözer, seçim kampanyası devam ederken TRT’nin siyasi 

partilerin cumhurbaşkanı adayları için ayırdığı süreler konusunda Başbakan Binali 
Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.  RTÜK tarafından 
yapılan çalışmada muhalefetin adaylarına yer verilmediğinin ortaya çıktığını be-
lirten Çakırözer, “Kamu yayıncılığı açısından tüm gelirlerini halkın vergilerinden 
alan TRT’nin tüm yurttaşların hak ve taleplerini koruyacak şekilde yayın yapması 
gerekmektedir” dedi.

• * Almanya’da yayımlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi ile NDR ve WDR’de yer 
alan habere göre, ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında CHP’lilerin telefonları dinlendi.  Ola-
yı, dijital sivil haklar grubu Access Now grubunun ortaya çıkardığı belirtilen habe-
re göre, ‘dinleme ve izleme’ faaliyeti CHP’lilerin telefonlarına Alman devletinin de 
kullandığı savunulan Alman yazılım şirketi Finfisher’in bir uygulamasıyla bulaştırı-
lan virüsle gerçekleşti. Adalet Yürüyüşüne katılan CHP’lilerin ve bazı gazetecilerin 
telefonlarının hangi istihbarat örgütleri tarafından izlendiği merak konusu olurken, 
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bu ahlaksızlığın ortağı değilsen 
bizi dinleyenleri ortaya çıkarmalısın” diye seslendi. 

16 MAYIS
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti sırasında, resmi devlet 

kuruluşları Anadolu Ajansı ile TRT World’un Genç Yetenek Geliştirme Projesi kap-
samında İngiltere’de eğitim gören öğrencilerle yaptığı görüşmede, Türkiye’de 
tutuklu gazeteci olmadığını söyledi. Kendisine, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Ensti-
tüsü’ndeki (Chatham House) programda bir gazeteciyle girdiği diyalogu anlatan 
Erdoğan, “Sözde bir gazeteci ‘Türkiye’de 254 gazetecinin şu anda demir parmak-
lıkların arkasında’ dedi. Böyle bir sayı yok. Tam aksine bunlar gazeteci falan değil. 
Terör örgütü bunların eline bir basın kartı tutuşturmuş ve bunlar terörist, bunlar 
bankamatik soyguncusu, affedersiniz silah bulundurmaktan yakalanmış vesaire” 
dedi.

17 MAYIS
• Tiyatro sanatçısı Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ‘hal-

kı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin 
ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sekedilen Barış Atay için savcılık cep 
telefonunun incelenmesini talep edince yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 
getirildi Telefonu incelendikten sonra Barış Atay, serbest bırakıldı. 

18 MAYIS
• Nisan ayında Demirören Grubu’na satılan Hürriyet gazetesinde yönetim değişti. 

Hürriyet’te künyeye Vahap Munyar genel yayın yönetmeni, Mehmet Soysal icra 
kurulu başkanı olarak girdi. Milliyet gazetesinde yer alan ‘Doğan Medya Demirö-
ren’in’ başlıklı haberde ise Doğan Medya Grubu’nun satışının resmen onaylandığı 
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ve satış bedelinin nakit olarak hesaplara geçtiği belirtildi. Hürriyet gazetesi de 
bugün 70’inci yıl özel ekleriyle 76 sayfa çıktı. Erdoğan Demirören ‘Demokrasi Yol-
culuğu’ başlıklı yazı kaleme alarak, Hürriyet’in kurucusu ‘Sedat Simavi’nin başlan-
gıçta koyduğu ilkelerin değişmeyeceğini’ belirtti. 

• İstanbul Taksim’de röportaj yapan İsrailli 2 gazeteci saldırıya uğrayıp tartaklandı. 
İsrail’de yayın yapan Hadashot TV News muhabiri Ohad Hemo ile kameraman 
Odet Bino, halkın İsrail hakkında son günlerdeki çatışmalar hakkında görüşünü 
alırken, meydanda müşteri bekleyen taksicilerle de görüştü. Çevrede toplananlar-
dan Azeri olduğu belirtilen bir kadın “Filistin’de insan öldürüyorsunuz bir de gelip 
burada haber yapıyorsunuz” diyerek bağırmaya başladı. Toplanan kalabalıktan 
bazı kişiler İsrailli gazetecileri tartaklarken, olay yerine gelen polis müdahale etti 
ve kalabalığı dağıttı. Şikayet üzerine polis merkezine götürülen Azeri kadın ifade-
sinin alınmasının ardından bırakıldı.

21 MAYIS
• Doğan Medya Grubu’nun el değiştirmesinin ardından gazete ve televizyon kana-

larında istifalar ve işten çıkarılmalar devam ediyor. CNN Türk’ün ekran yüzleri Eko-
nomi Müdürü Ebru Baki, ‘Afiş’ programı sunucusu Aslı Öymen, ‘Günaydın Türkiye’ 
programı sunucusu Murat Güloğlu ile başlayan işten çıkarmalar, her gün devam 
etti. Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz, Haber Merkezi Yöneticisi Ali Obuz, 
haber spikeri Saynur Tezel, cnnturk.com.tr yayın yönetmeni Umut Alphan, editör-
ler Hüseyin Tahmaz ve Ayişer Delek’in işine son verildi. Son olarak da ‘Türkiye’nin 
Gündemi’ programı ile ‘10’dan Sonra’ programları sunucusu Ahu Özyurt işten 
çıkarılanlar arasına katıldı. 

• Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın, tiyatro oyuncusu Barış Atay’la ilgili geçen hafta 
‘haddini bildirin’ diye yazdığı ve oyuncunun gözaltına alınmasına neden olan ya-
zasına bir tepki de aynı gazetenin okur temsilcisinden geldi. Hürriyet okur temsil-
cisi Faruk Bildirici ‘Had bildirme işi’ başlıklı yazısında, “Bir yazar elbette eleştire-
bilir ama kimsenin düşüncesine set çekmeye çalışamaz sırf düşüncesini açıkladığı 
için uslandırılmasını, cezalandırılmasını isteyemez” dedi. 

22 MAYIS
• Hürriyet gazetesinin yeni yayın yönetmeni Vahap Munyar, görevi Fikret Bila’dan 

teslim aldı. Fikret Bila görevi devrederken, “Gündem oluşturan, ses getiren ha-
berlere imza attık. İnsanların yaşamına dokunan, haksızlıkları adaletsizlikleri gün-
deme getiren, ısrarla gündemde tuttuğumuz konularda uygulamaları değiştirten 
bir gazeteci bir gazetecilik anlayışıyla çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” dedi. Bila, konuşmasında Vahap Munyar’ın da başarılı haberlere imza atıp 
Hürriyet’i daha iyi yerlere taşıyacağını söyledi. 

• Gazeteci İrem Afşin, İstanbul’da metro çıkışında kıyafetinden dolayı kendisini dur-
duran polislerin GBT denetimi yaptıktan sonra tehdit ettiğini sosyal medya hesa-
bından duyurdu. Olay, Şişhane Metrosu çıkışı meydana geldi. İrem Afşin twitter 
hesabından yaptığı paylaşımda, metro çıkışı polislerin kendisini durdurarak ‘Kıyafe-
tiniz sakıncalı, o kumaş yasak’ dediğini ve kimlik kontrolünden geçirildiğini söyledi. 

24 MAYIS
• Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde ‘Ölüm tehdidi’ başlıklı yazısında 

tehdit edildiğini yazdı. Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’den gelen ekibin aldık-



45

ları istihbaratı gösterdiğini belirten Ahmet Hakan yazısında, “Benim için ‘ölüm 
tehditleri’ söz konusuymuş. Tehdit eden örgütlerin isimlerini verdiler. Evrak imza-
lattılar. Yakın koruma isteyip istemediğimi sordular. Ve gittiler” ifadesini kullandı. 

ÖLÜM TEHDİDİ ALAN AHMET HAKAN’A DESTEK AÇIKLAMAMIZ
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Ahmet Hakan’a gönderdiği mektupta, daha 
önce uğradığı saldırıda olduğu gibi  Basın Konseyi’nin yine yanında olduğunu ve 
kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirtti. Pınar Türenç’in mektubu şöyle:

“Değerli meslektaşımız Ahmet Hakan, 
Düşüncelerinden ve düşüncelerini ifade ettiğin gazetecilik kulvarındaki duruşundan 

ötürü, ‘’ölüm tehditleri’’ aldığını köşe yazından üzüntüyle okuduk.
Hiçbir gazetecinin ve düşüncesini ifade eden hiç kimsenin ölümle tehdit edilmesini, 
gözaltına alınmasını, tutuklanmasını, hedef yapılmasını kabul etmeyen BASIN KON-
SEYİ olarak, dün olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu belirtiyoruz. İki yıl önce 
GAZETENE ve şahsına yapılan acımasız saldırılarda olduğu gibi, yine yanındayız ve 

kendini yalnız hissetmemen gerektiğini bir daha hatırlatıyoruz.
Tarihin değişik dönemlerinde,  birçok düşün insanına ve gazetecisine acımasız-

ca yapılan bu tür saldırı, kıyım ve tehditlerin ise, suyun akışını değiştiremediğini hep 
yaşayarak öğrenen ülkemizin, medya kurumu olan  BASIN KONSEYİ , iletişim özgür-
lüğünün, halkın gerçekleri öğrenme hakkının engellenmemesi için çalışmalarını ve 

mücadelesini, hep beraber titizlikle sürdürmeye  kararlıdır.
Basın Konseyi YÜKSEK KURULU’ndaki arkadaşlarımla birlikte, başarılarının devamını 

diliyoruz.”
* Gazeteci Nazlı Ilıcak, ‘Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri 

casusluk maksadıyla açıklama’ suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis 
istemiyle yargılandığı İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu 
bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı katıldı. Nazlı Ilıcak, 
daha önce FETÖ’nün medya ayağı davasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası-

na çarptırılmıştı.
* Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dihaber muhabiri Erdoğan Alayumat 

geçen temmuz ayından bu yana tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. 

25 MAYIS
• Milliyet ve Vatan gazeteleri bugün birinci sayfalarından ‘Çirkin iddiaya yanıtımızdır’ 

başlıklı yazı yayımladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş’a 
atfen, Demirören Medya Grubu’nun, sahibi olduğu yayın organlarından Milliyet 
ve Vatan gazetelerini kapatabileceğine ilişkin bazı internet sitelerinde yer alan 
haberler üzerine, Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soy-
sal’ın açıklamasının yer aldığı yazda, “68 yıllık geçmişi ile Türk basınının en önemli 
yayınlarından biri olan Milliyet Gazetesi ve 16 yıldır özgün çizgisi ile özellikle genç 
okurların tercihi haline gelen Vatan Gazetesi, Demirören Medya Holding çatısı 
altında yayın hayatına aynen devam edecektir” denildi.

• Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde yer alan toplantı ve gös-
teri hakkını genişleten bir karara imza attı. Deniz Gezmiş’i anmak için Eskişehir’de 
yapılan toplantıda, 3 kişi hakkında yolu trafiğe kapattıkları için 356 lira trafik ceza-
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sı, 2 kişi hakkında da yürüyüş yaparken tramvay yolunu kapattıkları gerekçesiyle 
189’ar lira para cezası verildi. Bu kişiler cezaların iptali için başvurdukları Eskişehir 
1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin taleplerini reddetmesi üzerine Anayasa Mahkeme-
si’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, oy birliği ile verdiği ‘ihlal’ 
ve ‘yeniden yargılama’ kararında, “’20 dakika gibi kısa süreliğine kapanan yolun 
yakınında alternatif yollar olduğu, başkasının hak ve özgürlüğünü sınırlayacak de-
recede yol kapatılmadığı” belirtildi. Kararda, eylemin ‘barışçıl, kabul edilebilir sı-
nırda ve katlanılabilir’ olduğu, bu nedenle demokratik toplumda ceza verilmemesi 
gerektiği’ vurgulandı. 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2006- 2010 yılları arasında terör örgütü 
PKK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Danimarka tarafından yayın lisansı 
iptal edilen Roj TV’nin bu ülkeye karşı yaptığı başvuruyu, esastan incelemeye al-
madan kabul edilmez buldu. AİHM, Roj TV’nin söz konusu yıllarda belirgin şekilde 
terör örgütü PKK tarafından finanse edildiğini vurguladı. Programların şiddet ve 
terörist aktiviteleri teşvik içerdiğine kanaat getirildiği belirtilen kararda, Roj TV’nin 
ifade özgürlüğü hakkını AİHM’nin değerlerine karşıt şekilde kullandığının gözlem-
lendiği kaydedildi.

27 MAYIS 
• CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, İzmir’in Menderes İlçesi’nde 

yaptığı miting sırasında, bir grup partili, mitingi takip eden TRT ekibine saldırı 
girişiminde bulundu. 

28 MAYIS
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) istatistiklerine göre, 14- 24 Mayıs ta-

rihleri arasındaki 10 günlük sürede TRT1, TRT Haber, TRT Kurdi’den olan TRT 
ekranları Cumhur İttifakı ve Erdoğan’a 28 saat 28 dakika 21 saniye süre ayırırken, 
CHP ve Muharrem İnce’ye 2 saat 51 dakika 51 saniye, İyi Parti ve Akşener’e 9 
dakika 30 saniye ayırdı, SP ve HDP’ye hiç yer vermedi. Özel televizyonlarda da du-
rum farksız oldu. İki önemli özel haber kanalı CNN ve NTV de 1-25 Mayıs tarihleri 
arasında Cumhur İttifakına 70 saat 13 dakika 5 saniye, CHP ve Muharrem İnce’ye 
22 saat 12 dakika 54 saniye, İyi Parti ve Meral Akşener’e 17 dakika 22 saniye yer 
verdi. CNN ve NTV tıpkı TRT’nin haber kanalları gibi Saadet Partisi ve HDP’nin 
cumhurbaşkanı adaylarına hiç yer vermedi.

29 MAYIS
• Halt TV’de yayınlanan Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ prog-

ramının Dikili Atatürk Meydanı’nda yapılmasına, Dikili İlçe Seçim Kurulu izin ver-
medi. Uğur Dündar, “Dikili İlçe Seçim Kurulu, 15 Haziran Cuma akşamı Atatürk 
Meydanı’nda yapacağımız Halk Arenası’nı yasakladı!.. Yaşasın demokrasi, yaşasın 
hukuk devleti!!!’” ifadeleriyle tepki gösterdi.

• İnternet sitesi ‘sendika.org’ editörü Ali Ergin Demirhan, ‘Diktatörlüğü durdurabi-
liriz’ yazısı ve sosyal medya paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ 
suçlamasıyla gözaltına alındı. Mecidiyeköy Polis Merkezi’ndeki işlemlerin ardın-
dan Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Demirhan, savcılıkta ifadesinin 
salınmasının ardından serbest bırakıldı.
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30 MAYIS
• TRT seçim kampanyasında taraflı yayın yaptığı, muhalefete yer vermediği eleş-

tirilerine karşı yazılı açıklama yaptı. RTÜK istatistiğine göre diğer adaylardan çok 
daha fazla yer verilen Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ve 
‘Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’ gibi iki kimliği olduğu, ekranlarda bu nedenle 
fazla yer aldığı savunuldu. TRT’nin seçim meydanlarında muhalefetin suçlamaları 
ve tehditlerine maruz kaldığı öne sürülen açıklamada, “Çalışanlarımızın can gü-
venliğinden endişe ettiğimizi belirtmek isteriz” ifadesi yer aldı. 

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Hayri De-
mir, sosyal medyada paylaşımları nedeniyle Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahke-
mesi yargılandığı davada ‘örgüt propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı., 

31 MAYIS
• Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile muhabir Gökmen Ulu, eski Sözcü İnter-

net Sitesi Sorumlusu Mediha Olgun ve gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yürek-
li’nin yargılandığı davaya İstanbul 37’nci Ağır ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, katıldığı CNN Türk’te Şirin Payzın’ın 
‘Ne Oluyor’ programında “Reklam arasına gidiyoruz” denilip sözünün kesilerek, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekrana getirilmesine tepki gösterdi. Öz-
kan, “Benim seyircimin arasına Recep Tayyip Erdoğan reklamı aldınız. Sadece size 
saygım nedeniyle burada oturdum. Ancak bu çok yanlış şeydir Araya AKP Genel 
başkanını reklam olarak koymak yanlıştır” dedi.

• Akit TV’de ”Umudum 25 Haziran’da. Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Orma-
nı’na ağacın dibinde talim etiğimiz şeyleri oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa ar-
tık” sözleri nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hakkında ‘teh-
dit’ suçundan soruşturma başlatılan Ahmet Maranki, ifade verdi. Maranki, “1980 
öncesi üniversitede okuyordum. Sağ- sol çatışması ve terör saldırıları vardı. Zaman 
zaman arkadaşlarımızla Belgrad Ormanı’na gider olaylara karşı duyduğumuz kin 
ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi toprakla-
yıp stresimizi atıyorduk. Yoksa askerlik dışında elimize silah almışlığımız yok” dedi.

HAZİRAN

1 HAZİRAN
• Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan, yargılandığı Sakarya 

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi’ olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 

• Odak dergisi sahibi ve yazı işleri müdürü Doğan Baran, dergide çıkan yazı nede-
niyle yargılandığı davanın geçen ay 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

• Haksız tutuklamalara tepki olarak avukatların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 
önünde başlattıkları ‘Adalet Nöbeti’, 61’inci kez tutuldu. Burada, gazeteciler Aslı 
Aydıntaşbaş ve Hüsnü Mahalli de konuşma yaptı. 

4 HAZİRAN
• Karikatürist ve çizgi- romancı Nuri Kurtcebe, ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ ke-

sinleşmiş hapis cezası nedeniyle Yalova’da gözaltına alındı ve tutuklandı. Gırgır 
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Dergisi’nin ilk çekirdek kadrosunda yer alan, Nazım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye Des-
tanı’nı çizgi romana dönüştüren Aydınlık gazetesi çizeri 69 yaşındaki Nuri Kurtce-
be 2015 yılında Fethiye 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 2 ay 15 gün hapis 
cezasına çarptırılmıştı.

• CHP’nin 24 Haziran seçimleri için hazırladığı reklam filmi, TRT sansürüne takıldı. 
Diğer televizyon kanallarında yayınlanan reklam filmini TRT’nin yayınlamamasını 
tepki gösteren CHP’li Tuncay Özkan, Twitter hesabından, “Bu reklam filmimizi TRT 
denetimi kabul etmedi. Paramızla reklam filmimizi yayınlamıyorlar. OHAL kalksın, 
hukukun üstünlüğü hakim olsun, keyfi uygulamalar son bulsun demek yasak. TRT 
senin denetimini sevsinler” paylaşımında bulundu.

5 HAZİRAN
• Akit TV’de katıldığı programda, 24 Haziran seçimlerini AKP’nin kaybetmesi ha-

linde ‘Belgrad Ormanı’nı gömdükleri talim şeyini çıkaracaklarını’ söyleyen Ahmet 
Maranki ile ilgili Hürriyet okur temsilcisi de kendi gazetesini eleştiren yazı yazdı. 
Maranki’nin tıp doktoru olmadığı halde 6 yıl önce Hürriyet’te sağlık üzerine 10 
günlük yazı dizisi yayınlandığını hatırlatan okur temsilcisi Faruk Bildirici, “Keşke 
Hürriyet 6 yıl önce sırf tiraj kaygısıyla böyle bir insana sayfalarını açmamış olsaydı” 
ifadelerine ye verdi.

• Özgür Gündem Gazetesi ana davasında aralarında yazar Aslı Erdoğan ve dil bi-
limci Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 9 sanığın yargılandığı İstanbul 23’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi. Mahkeme celse arasında 
eksikliklerin giderilmesi halinde dosyanın esas hakkında mütalaasını hazırlaması 
için savcılığa gönderilmesine karar verirken sanıklardan Ragıp Zarakolu hakkında 
yakalama kararı kaldırdı.

6 HAZİRAN
• Barış İçin Akademisyenler tarafından hazırlanan ‘Bu suça ortak olmayacağız’ baş-

lıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle yargılanan emekli akademisyen Prof. Dr. Büş-
ra Ersanlı, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkeme-
si, sanığın suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle de 
cezayı ertelemedi ve para cezasına da çevirmedi.

• Çizgi- romancı ve karikatürist Nuri Kurtcebe, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 
kesinleşmiş 1 yıl 2 ay 15 gülük hapis cezasını çekmek üzere konulduğu Yalova Ce-
zaevi’nden, avukatın girişimleri sonucu denetimli serbestlik koşuluyla çıktı. Avukatı 
“İki gün iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurt-
cebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek” dedi.

• Menemen Cezaevi idaresi bir hükümlünün Cumhuriyet gazetesini okuma isteğine 
‘terör övüldüğü’ gerekçesiyle geri çevirdi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan ha-
bere göre Menemen Cezaevi’nde hükümlü Cüneyt Arat, gazeteyi okumak istedi. 
Gazete cezaevine geldiğinde yönetim tarafından incelemeye alındı ve sakıncalı’ 
bulunarak Arat’a verilmedi. CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, olaya tepki gös-
terip “Bu gazete ülkenin kurucu gazetesidir” derken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Misket dikmen de “Bunun adı sansürdür” diye konuştu.

7 HAZİRAN
• Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal ve Sorumlu Müdürü İbrahim Onur 

Kumbaracıbaşı hakkında, Mersin Şehir Hastanesi haberiyle ilgili Sağlık Bakanlı-
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ğı’nın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘devletin organlarını 
aşağılama’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 

• Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. olağanüstü genel kurulunda, 3 yıl süreyle 
görev yapmak üzere Erdoğan Demirören yönetim kurulu başkanlığına, Yıldırım 
Demirören yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilirken, Meltem Demirören 
Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca 
yönetim kurulu üyesi oldu. Ayrıca Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin de olağanüstü genel 
kurulu yapıldı, adı Demirören Gazetecilik A.Ş. olarak değiştirilen şirketin yönetimi-
ne de aynı isimler getirildi.

• Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun, yazdığı haberde ‘terörle mücadele 
eden kişileri hedef gösterdiği’ iddiasıyla İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de hakkında açılan davada savunma yaptı. 

8 HAZİRAN
• KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 2015 yılında yayınladığı 20 haber-

le ilgili yapılan suç duyurusunda, ajans yönetim kurulu başkanı Zekeriya Gözüpek 
ve sorumlu müdürü Dicle Müftüoğlu hakkında ’örgüt üyesi olmak’ suçundan Di-
yarbakır 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle 
dava açıldı. Diyarbakır 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Zekeriya 
Gözüpek beraat ederken, Dicle Müftüoğlu 1250 gün adli para cezası olan 20 bin 
lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere verdiği sahurda bir öğrenci-
nin basın özgürlüğü talebi üzerine yaptığı konuşmada “Şu anda medya mensubu 
olup da silah taşımaktan dolayı içerde olanları biliyor musun? Ama ne var elinde, 
sarı basın kartı var. Bankamatikleri soyanları insan öldürenleri biliyor musun?” söz-
lerine CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel tepki gösterdi. 

8 HAZİRAN

ERDOĞAN DEMİRÖREN VEFAT  ETTİ
• Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı, aralarında Hürriyet’in de bulunduğu 

Türk basının önde gelen gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonlarını da 
bünyesinde barındıran Demirören Medya Grubu’nun sahibi Erdoğan Demirören, 
tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Solunum yetersizliği nedeniyle yaşamını yi-
tiren Demirören”in cenazesinin 10 Haziran Pazar günü öğleyin Fatih Camisi’nden 
kaldırilacağı açıklandı.

9 HAZİRAN 
• Çağdaş Ses İnternet Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ece Sevim Öztürk, FE-

TÖ’ye yardım suçlamasıyla gözaltına alındı. Şile’de kaldığı otele yapılan baskınla 
gözaltına alınan Ece Sevim Öztürk, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü. 

11 HAZİRAN
• Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, kendi gazetesinin yazarlarından Abdülkadir 

Selvi’nin, cumhurbaşkanı adaylarından Erdoğan’ın açık ara önde olduğunu belirt-
tiği yazısını eleştirdi. Bildirici, gazetecilerin manipülasyonlara aracı olmamak için 
‘araştırmayı yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı tarih, 
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görüşülen kişiyi araştıra yöntemini yazmasının kural olduğunu’ hatırlattı.
• RTÜK’e CHP kontenjanından seçiler üyelerinin hazırladığı rapora göre seçim kam-

panyasında özel televizyon kanalları da muhalefet partilerine karartma uygula-
mada TRT’yi aratmadı. NTV kanalı 30 Nisan- 3 Haziran tarihleri arasında AKP’ye 
61 saat 56 dakika 6 saniye; MHP’ye 2 saat 57 dakika 38 saniye; CHP’ye 23 saat 
56 dakika 37 saniye; İYİ Parti’ye 2 saat 36 dakika 24 saniye; SP’ye 1 saat 2 dakika 
4 saniye; BBP’ye 22 dakika 45 saniye yer verdi. Bu kanal kendi cumhurbaşkanı 
adaylarını çıkaran HDP ve Vatan Partisi’ne hiç yer vermedi. Aynı tarihler arasında 
CNN Türk AKP’ye 66 saat 29 dakika,11 saniye, MHP’ye 3 saat  19 saniye, CHP’ye 
27 saat 4 dakika 27 saniye İYİ Parti’ye 2 saat 44 dakika 47 saniye, SP’ye 1 saat 21 
dakika 28 saniye; Vatan Partisi’ne  1 saat 4 dakika 39 saniye; BBP’ye 1 saat 8 daki-
ka 1 saniye; Demokrat Parti’ye 1 saat 7 dakika 4 saniye yer verdi.

12 HAZİRAN
• Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı ver-

mesine karşın serbest bırakılmayan akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan’ın 
avukatları, Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne 
bugünden itibaren her gün dilekçe verme işlemi başlattı. 

• Gazeteci Enver Aysever’in, ‘Seçim günü sonuçlar açıklanırken Anadolu Ajansı 
ne tür tezgahlar çevirecek bilemiyorum” sözleri nedeniyle Anadolu Ajansı ‘kişilik 
haklarına basın yoluyla saldırı yapıldığı’ iddiasıyla 500 bin liralık manevi tazminat 
davası açtı. 

• Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, seçim sürecinde 
‘Yeterince haber alamıyoruz’ şikayeti almadıklarını ileri sürerek, “Adaylar rahatlıkla 
medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor” dedi. Medyanın 
çoğulcu ve bir çok yerel medya bulunduğunu söyleyen Yerlikaya, “Televizyonlar-
dan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Arz talep dengesi var” dedi. 

13 HAZİRAN
• Cumhuriyet davasında gazetenin 14 yazar ve yöneticisini, 8 yıl 1.5 ay ile 2 yıl 6 ay 

arasında değişen hapis cezalarına çarptıran İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkeme-
si, karandan 47 gün sonra gerekçeli kararı da açıkladı. Mahkemenin 274 sayfalık 
gerekçeli kararında, gazetenin 2013 tarihinden itibaren vakfın kurucu ilkelerinden 
saparak, terör örgütlerinin sözcülüğünü yaptığı; 15 Temmuz darbe girişimi bildi-
risinde kullanılan ifadelerin de Cumhuriyet yazarlarının darbeden önce kullandığı 
ifadelerle örtüştüğü öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesi, gerekçeli kararla ilgili ha-
berini ‘274 sayfalık enkaz’ manşetiyle verdi. 

14 HAZİRAN
• Sahibi olduğu Doğan Medya Grubu’nu, nisan ayında Erdoğan Demirören’e satan 

Aydın Doğan için, iki kez beraatla sonuçlanan ancak Yargıtay’ın bozma kararından 
sonra yeniden görülen gazete kağıdı ithali davasında, ‘mahkemeye zorla getiril-
me’ kararı verildi

• MİT TIR’larının durdurulması görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıy-
la yargılandığı davada önce ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapse çarptırılan, kararın 
bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada ise ‘devletin güvenliğine iliş-
kin bilgileri açıklamak’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum olan gazeteci 
ve milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nde birinci yılını doldurdu.
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15 HAZİRAN
• Türkiye’de gazetecilerin zor çalışma koşulları ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması 

Avrupa Birliği (AB) tarafından Brüksel’de açılan ve Gezi Parkı eylemlerinin de yer 
aldığı sergide eleştirildi. AB tarafından finanse edilen sergide, Türkiye’de basın 
mensuplarına yönelik ekonomik ve psikolojik baskılar ele alındı.

• Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ve Ümit Zileli, 
katıldıkları televizyon programında 1980- 83 yılları arasında Diyarbakır Cezaevi’n-
de işkence yaptığını söyledikleri Esat Oktay Yıldıran’ın ‘anısına hakaret’ ettikleri 
iddiasıyla yargılandıkları İzmir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 105 gün hapis 
cezasına çarptırıldı. Yıldıran’ın işkence yaptığına ilişkin hakkında kesinleşmiş mah-
keme kararı olmadığı gerekçesiyle verilen bu ceza paraya çevrilirken, Nagehan 
Alçı, köşesinde karara tepki gösterdi. 

17 HAZİRAN
• Halk TV’de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı Halk Arenası progra-

mının Sultanahmet’te çekilmesine izin verilmeyince Büyükçekmece Kültür Park’ta 
gerçekleştirildi.

19 HAZİRAN
• Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan için İstanbul 7’nci Asliye Ceza Mah-

kemesi tarafından bir önceki duruşma sonrasında verilen ‘zorla getirilme kararı’ 
avukatlarının itirazı üzerine bu duruşmada kaldırıldı. 

• Evrensel gazetesinde 3 yıl önce yayımlanan Erol Aral’ın ‘İlhan hangi dehlizin Ya-
şar’ı?’ başlıklı köşe yazısına İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği’ni kararıyla erişim 
yasağı getirildi.  

20 HAZİRAN
• Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Bayburt Grubu bünyesindeki Argo-

bay Seracılık Şirketi’ne verilen domates ihalesiyle ilgili ‘Rusya’ya domatesler de 
Bayburt’tan’ başlıklı köşe yazı nedeniyle açılan 1.5 milyon liralık manevi tazminat 
davasında hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davanın 
ön inceleme duruşmasında Çiğdem Toker “Yazdığım köşe yazısı ifade özgürlüğü 
sınırları içindedir” dedi. Mahkeme hakimi Mustafa Kara, taraflara ek süre vererek, 
bir sonraki duruşmanın 6 Aralık’ta yapılmasına karar verdi.

• Gazeteci Hakan Gülseven, Yurt gazetesinde 11 Kasım 2013 tarihinde çıkan ‘Gavat 
üzerine’ başlıklı yazısı nedeniyle kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla yargılan-
dığı davada çarptırıldığı 10 bin liralık tazminatı gazete yönetiminin ödememesi 
üzerine tutuklandı. 

21 HAZİRAN
• Çağdaş Ses internet sitesinin yayın yönetmeni Ece Sevim Öztürk, İstanbul Cum-

huriyet Başsavcılığı’nın hakkında açtığı soruşturmada 13 gün gözaltında tutulduk-
tan sonra tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adli-
yeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde, ’FETÖ 
lehine paylaşımlarda bulunduğu’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 HAZİRAN
• Radyo Televizyon Üst kurulu (RTÜK) TRT Haber kanalına yönelik yapılan incele-
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meyle ilgili raporunu yayınladı.  8- 14 Haziran tarihleri arasında 7 günün 24 saat 
yayınında TRT’nin, ‘Ak Parti temsilcilerini konuk olarak ağırladığı; ancak seçime 
katılan diğer siyasi parti temsilcilerine yer vermediği’ tespiti yapıldı. Raporun so-
nuç bölümünde de “Dolayısıyla YSK’nın seçime ilişkin tarafsızlık ilkesine aykırı ya-
yın yapıldığı değerlendirilmiştir” denildi. RTÜK Üst Kurulu’ndan 3 uzmanın hazır-
ladığı bu rapora, AKP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi de imza attı.

• CHP, 24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini 
manipüle edecek hazırlıklar içinde bulunduğu iddiasıyla Anadolu Ajansı hakkında 
suç duyurusunda bulundu. 

26 HAZİRAN
• MHP seçim kampanyası sırasında partiyi baraj altında gösteren yazar ve yorumcu-

ları hedef alan tam sayfa ilan verdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin fotoğrafı ile 
‘Teşekkür Mesajı- İftira, İtham ve İsnat’ başlığı ile verilen ilanda, Hürriyet, Sözcü, 
Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Habertürk, Sabah, Türkiye, Aydınlık, Karar, Anayurt, 
Yeniçağ, Star, Yenişafak, Gözlem, Korkusuz gazeteleri yazarları, CNN Türk ve Fox 
TV televizyon kanalları sunucu ve yorumcuları ile araştırma şirketleri yöneticisi 
59’u gazeteci ve yazar 70 kişinin tek tek adları ve kurumları yazıldı ve “Ne yaptı-
nızsa başaramadınız, Milliyetçi Hareket Partisini yıkamadınız” denildi.

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlem heyeti, OHAL koşulları altında 
geçen 24 Haziran seçimlerinde adayların kampanyalarını eşit koşullarda sürdür-
mediğini, basın özgürlüğü dahil olmak üzere temel hakların sınırlandığını bildirdi. 

• CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarını değerlendirdiği 
basın toplantısında, TRT ekibini  “TRT’yi dışarı alabilir miyiz lütfen? İstanbul, An-
kara ve İzmir mitinglerini vermeyen TRT’nin burada ne işi var?” diyerek salondan 
çıkarttı.

• Fox TV’de program sunucularından İsmail Küçükkaya’nın seçim gecesi Muharrem 
İnce’nin seçim sonucuyla ilgili kendisine gönderdiği ‘Adam kazandı’ mesajını canlı 
yayında duyurması ikili arasında polemik konusu oldu. 

26 HAZİRAN

MHP’NİN GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERMESİNE TEPKİMİZ
Basın Konseyi, MHP’nin, gazetelere verdiği tam sayfa ilanda gazetecilerin hedef gös-

terilmesini kınadı. Basın Konseyi’nin açıklaması şöyle: 
“Bir siyasi liderin, gazete ilanıyla vicdan ararken kindarlık içinde gazetecileri itham 

edip hedef göstermesi, Türkiye’de kabul edilemez bir ilk yaşattı. Basın konseyi 
olarak, MHP tarafından bazı gazetelerde yayınlanan tam sayfa ilanlarda, adları ve 

kurumları verilen köşe yazarı, muhabir, yorumcu, kamuoyu araştırmacısı 70 gazete-
ci-düşünce insanı, fişlenmiş ve hedef gösterilmiştir. Türkiye’de demokratik yaşama 
geçildiğinden buyana yapılan hiçbir seçimde yaşanmayan böylesi bir ‘ilan’ örneği-
ni kabul etmemiz olanaksızdır. Her ne kadar hiçbir açıdan adil ve eşit olmayan bir 
seçim kampanyası yaşanmış ve sonuçlar kabul edilmişse de, büyük bir demokratik 
olgunlukla sürecin tamamlanması hedeflenmiştir. Özellikle yatıştırıcı, yapıcı ve ılımlı 

mesajlar vermesi beklenen MHP liderinin, seçim kampanyası dönemine dönerek, yazı 
ve düşüncelerini beğenmediği gazetecileri, halka şikayet etmesi ve teşkilatına hedef 
göstermesi, Türkiye’de bir ilki daha yaşatmıştır. Demokrasilerde düşünce ve ifade öz-
gürlüğü esastır ve gazeteci görüşünü özgürce ifade eder. Bir siyasi partinin, gazeteci-
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leri fişlemesi, hele ki ‘düşman’ göstermesi, demokrasilerde asla kabul görmez. MHP 
bu ilanıyla, meslektaşlarımızın can güvenliğini tehdit edebilecek tutum sergilemiştir. 
Basın Konseyi olarak MHP’nin bu tavrını kınıyor, hedef gösterilen meslektaşlarımızın 
can güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz. Ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğü önün-
deki tüm tehditlerin, baskıların, ayrıştırmanın engellerin bu yeni dönemde kaldırılma-

sını özellikle talep ediyoruz.”

27 HAZİRAN 
• MHP’nin seçim sonrası Hürriyet ve Sabah gazetelerine verdiği ‘Teşekkür Mesajı- İf-

tira, İtham ve İsnat’ başlıklı tam sayfa ilanda hedef gösterilen gazetecilerden Emin 
Çölaşan, Uğur Dündar, Rahmi Turan ve İsmail Saymaz tepki gösterdi. 

• Gazeteci Sergen Sucu, ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında açılan 
soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alındı.  Böb-
rek yetmezliği hastalığı bulunan Sucu savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest 
bırakıldı,

• Seçim sürecinde son bir haftada 256 sosyal medya kullanıcısı hakkında işlem ya-
pıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açılamada, bu kişilerin ‘örgüt propagan-
dası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’, ‘devlet büyüklerine hakaret’ 
ve ‘nefret söylemi’ nedeniyle haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

28 HAZİRAN
• Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla ağır-

laştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilen ve 21 aydır cezaevinde bulunan ga-
zeteci- yazar Mehmet Altan, tahliye edildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2’nci 
Ceza Dairesi, tutuklu 6 sanığa İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularını dosya üze-
rinden inceledi. Mehmet Altan’ın tahliyesine hükmeden mahkeme, Ahmet Altan, 
Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ün tutukluluğu-
nun devamına karar verdi.

• 78’liler Girişimi Sözcüsü ve HDP Parti Meclisi üyesi Celalettin Can ‘terör örgütü 
üyeliği’ suçlamasıyla geçen 20 şubat günü tutuklandığı davanın İstanbul 28’inci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmasında tahliye edildi.

29 HAZİRAN
• Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in, PKK ile FETÖ/PDY terör örgüt-

lerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı 
davanın ilk duruşması yapıldı. Bir yıla yakın tutuklu kalıp tahliye olduktan sonra 
Türkiye’den ayrılan Deniz Yücel, İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmaya katılmadı avukatı Veysel Ok hazır bulundu.

• RTÜK, cumhurbaşkanı adaylarına hakaret içeren yayın yaptıkları iddiasıyla Halk 
TV ve TGRT’ye ceza verdi. Seçimin yapıldığı 24 Haziran gecesi Halk TV’de yazar 
Ataol Behramoğlu’nun Erdoğan’a yönelik “Bu bir çete reisinin, darbecinin konuş-
masıdır” dediği gerekçesiyle ceza verildi. TGRT Haber’deki ‘Medya Kritik’ progra-
mında CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin eşi Ülkü İnce’ye yönelik iftira ve hakaret 
içeren sözler nedeniyle bu kanal da RTÜK tarafından cezalandırıldı.
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KARAR GAZETESİ’NE YÖNELİK ALAATTİN ÇAKICI’NIN 
TEHDİNE TEPKİ GÖSTERDİK

Basın Konseyi, cezaevinde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın, Karar Gazete-
si’ne yönelik tehdidine yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklama şöyle:
“Ülkemizde, demokrasinin olmazsa olmazı olan basın ve ifade özgürlüğü her geçen 
gün yeni engel ve tahditlerle karşılaşıyor. Peş peşe açılan soruşturmalar, tutuklamalar 
ve ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar varan mahkumiyet kararlarına muhatap olan 

basın mensupları, şimdi de maalesef yasa 
dışı suç örgütlerinin hedefi haline gelmiş-
tir.
Son alarak, cezaevindeki bir suç örgütü 
lideri, Karar Gazetesi’nin sahibi ve 6 ya-
zarını açıkça tehdit etme cüretini göster-
miştir. Hangi odaklardan güç aldığı belli 
olan bu kişi, ‘ömrümde zarar vereceğim 
adama önceden haber verdim’ diyerek, 
hedef aldığı gazetenin sahibi ve 6 yazarın 
adlarını açık açık yazabilmiş, hakaret ve 
küfürler saydırmıştır. Bu edep, ahlak ve 
hukuk dışı kepazelik görmezden geline-
mez ve gereği yapılmadan geçiştirilemez.
Basın Konseyi olarak gazetecilerin tehdit 
edilmesini asla kabul etmiyor; meslektaş-
larımızın can güvenliklerinin sağlanması 
için ilgili kurumların vakit geçirmeden ge-
reken önlemi almasını talep ediyoruz. 
Değil bir suç örgütü lideri; basın ve ifa-
de özgürlüğünü tehdit eden hangi güç 
olursa olsun Basın Konseyi’nin bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da mü-
cadelesini sürdüreceğini bir kez daha ilan 
ediyoruz.””

TEMMUZ

2 TEMMUZ
• Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin se-

çimin ardından gazeteci ve yazarları hedef alan ilanını yayımlayan gazetesini eleş-
tirdi. Gazetelerin gelen her ilanı yayımlamak zorunda olmadığını belirten Faruk 
Bildirici, ‘Parasını ödeyince serbest mi?’ başlıklı yazıda, “Bir gazete ‘Ben parasını 
alır yayımlarım, içeriği beni ilgilendirmez’ diyemez. Yasal ve etik sorumluluklar göz 
ardı edilemez” dedi.

3 TEMMUZ
• Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis ce-

zasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mazbatası, avukatı Yiğit 
Acar tarafından alındı. İstanbul Adalet Sarayı’na giderek cezaevindeki Berberoğ-
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lu’nun mazbatasını alan avukat Yiğit, “Mazbatanın alınmasıyla birlikte anayasal 
olarak dokunulmazlık kazanmış bulunmaktadır. Tahliyesi için geçen cuma günü 
Yargıtay’a başvurmuştuk. Bugün de mazbatasını sunduk” dedi.

• İstanbul Beyoğlu’nda 19 Mart 2016 tarihinde IŞİD saldırısıyla ilgili ölen bir ço-
cuğun yüzünün gözüktüğü fotoğrafı yayımlamak suçlamasıyla açılan davada Yurt 
Gazetesi sorumlu müdürleri Bahadır Akdeniz ve Sibel Köklü’ye toplam 20 bin lira 
adli para cezası verildi.

• Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın’ın ‘örgüt üyesi olduğu’ ve ‘örgüt pro-
pagandası yaptığı’ iddialarıyla yargılandığı Muş 2’nci Ağır ceza Mahkemesi’ndeki 
davanın ikinci duruşması yapıldı. Taşkın’ın tahliye talebini reddeden mahkeme du-
ruşmayı 12 Eylül’e erteledi.

4 TEMMUZ
• Uluslararası Af Örgütü’nden 93 yaşındaki J. Eileen, sosyal medya paylaşımları 

ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle yargılandığı Hak-
kari 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi’ olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay 
hapse çarptırılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Türfent’e destek mektubu 
gönderdi.

 5 TEMMUZ
• Ciner Medya Grubu bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayına başlayan Habertürk 

gazetesi, bugün manşetinde beyaz zemin üzerine ‘Son baskı. Habertürk Gazete-
si’nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda’ yazısıyla yayın hayatına son verdi. Ci-
ner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, geçen hafta Habertürk gazete-
sinin basılı yayınını sonlandırarak dijital yayıncılığa ağırlık vereceğini duyurmuştu. 
Gazetenin internet sitesinde yayınlanan metinde de çalışanların büyük bir özveri 
işlerini yürüttükleri belirtilerek teşekkür edildi. Gazetenin köşe yazarları Umur Talu, 
Fatih Altaylı, Muharrem Sarıkaya, Serdar Turgut, Nihal Bengisu Karaca, Nagehan 
Alçı, Sevilay Yılman, Oray Eğin, Soli Özel ve Özcan Tikit, yapılan son baskıyla 
okurlarına veda mesajı yayımladı.

•  Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hakkında açtığı tazminat davasını kazandı. İstan-
bul 22’nci Asli Ceza Mahkemesi’nde görülen davada verilen kararı köşe yazısında 
duyuran Rahmi Turan, “Bu adam beni tehdit etmiş, ölümden, rahmetli olmamdan, 
musalla taşından falan bahsetmiş” dedikten sonra, “Semin Yalçın cezayı çatır çatır 
ödeyecek ve ben bu para ile çevremdeki fakir fukarayı sevindireceğim” ifadelerini 
kullandı.

• Oyuncu Berna Laçin hakkında, sosyal medya hesabından ‘İdam çözüm olsaydı 
Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı’ paylaşımı nedeniyle, ‘halkın dini de-
ğerlerini aşağılama’ suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
soruşturma açıldı. 

6 TEMMUZ
• Fethullahçı Terör Örgütü yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildik-

ten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürü-
tülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 11 sanığın yar-
gılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 
Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal’ı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay 
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hepse mahkum etti ve iyi hal indirimine gitmedi. Sanıklardan Ali Bulaç, Şahin Al-
pay ve Ahmet Turan Alkan’a iyi hal indirimi uygulayan mahkeme bu isimleri ise 
örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse çarptırırken, sanıklardan İbrahim Karayeğen’i 
ise 9 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Mehmet Özdemir, 
İhsan Duran Dağı, Orhan Kemal Cengiz, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural’ın 
ise tüm suçlardan beraatına karar verdi.  Mahkeme tutuklu sanıklardan Mümtazer 
Türköne ve Mustafa Ünal’ın tutukluluk halinin devamına, İbrahim Karayeğen ile 
Ahmet Turan Alkan’ın ise tahliyesine karar verdi

• Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş, görevinden istifa ettiğini açıkla-
dı.  Ateş, kanalda yine program yapmaya devam edeceğini kağıt baskısı kapanan 
Habertürk Gazetesi’nin internet sitesi haberturk.com.tr’de yazmaya devam ede-
ceğini belirtti.

8 TEMMUZ
• Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde meydana gelen, 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 124 

kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Başbakanlığın 08.07.2018 tarih ve 47121 
sayısı yazısı ile geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK’ten yapılan açıklamada yasağın 
‘milli güvenlik’ ve ‘kamu düzeni’ nedeniyle alındığı belirtildi.

9 TEMMUZ
• OHAL kapsamındaki 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Halkın Nabzı, 

Özgürlükçü Demokrasi, Welat gazeteleri ile Avantaj TV kapatıldı. Kapatılan gaze-
telerin editörleri bu karara karşı dayanışma çağrısında bulunarak basın özgürlüğü 
mücadelesinin süreceğini, halkın habersiz bırakılamayacağını söyledi.

• Demirören Medya Grubu’nun, Doğan Medya Grubu’nu satın almasının ardından 
grubun diğer yayın organları gibi Posta Gazetesi’nde de yönetim değişti. Rıfat 
Ababay’ın ayrılmasıyla boşalan Posta Genel Yayın Yönetmenliği görevine Emre 
İskeçeli getirildi. 

• Habertürk Televizyonu Genel Müdürlüğü görevine Selçuk Tepeli getirildi. Veyis 
Ateş’in ayılmasıyla bu göreve getirilen Selçuk Tepeli, daha önce de kağıt baskı-
sını 5 Temmuz itibariyle sonlandıran Habertürk Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü 
görevini yürütüyordu.

• Çorlu’da dün meydana gelen tren kazasının ardından Başbakanlık tarafından geti-
rilen geçici yayın yasağı bugün kaldırıldı. 

10 TEMMUZ
• Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne geçişle ilgili Uyum Kararnamesi’nin ya-

yımlanmasıyla birlikte devlet yeni sisteme göre yapılandırıldı. Basın Yayın ve En-
formasyon Genel Müdürlüğü de kapatılarak görevi Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’na devredildi. Bu değişiklikle birlikte sadece ‘gazeteci’ sıfatına sahip 
olanların aldığı sarı basın kartı ve sürekli basın kartları bundan böyle Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilecek.

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Şerife 
Oruç, 5 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

12 TEMMUZ
• Etkin Haber Ajansı editörü İsminaz Temel ile muhabir Havva Cuştan’ın, ‘örgüt 
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üyesi oldukları’ iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davanın pazartesi günü İstanbul 
27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşması öncesi, meslektaşları Ba-
kırköy kadın Cezaevi önünde toplandı. Ellerinde tutuklu gazetecilerin fotoğrafları 
bulunan grup, ‘Susma haykır, haber yapmak haktır’ sloganları attı. 

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili 85 sanı-
ğın yargılandığı davaya 76’ncı duruşmayla devam edildi. Duruşmada tanık olarak 
dinlenen Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Başçavuş Gökhan Arslan, tanıklık 
yapmaktan çekindiği ve ifadesinin gerçeği ansıtmadığı gerekesiyle 1 ay disiplin 
hapsi cezası verilerek tutuklandı.

13 TEMMUZ
• Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı da-

vada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kadıköy’de 5 Ağustos 2016 sahne 
aldığı yerde şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği ihbar edilen 
Olcay hakkında Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

• BirGün gazetesinin 2017 yılbaşında İstanbul Ortaköy’deki eğlence yeri Reiana’ya 
yapılan saldırıyla ilgili manşetine, aradan geçen 1.5 yıl sonra ‘soruşturma açıldı. 
Yılbaşı gecesi IŞİD teröristlerinin yaptığı katliamda 39 kişi yaşamını yitirmiş, Bir-
Gün gazetesi de bu haberi 2 Ocak 2017 tarihli sayısında okurlarına ‘Gerici karanlık 
yeni yılı zehir etti’ manşetiyle duyurmuştu. 

15 TEMMUZ
• Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte medyayı da 

ilgilendiren kararnameler peş peşe yayımlanmaya başlandı. Kararnameyle yapılan 
düzenlemeyle TRT’nin ’tarafsız ve kamu tüzel kişiliği’ tanımı korunurken, kuruluş 
yasasında yer alan yayınların tarafsızlığı ile ilgili ilkelerin tamamı çıkarıldı. TRT’nin 
artık ‘Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak’, ‘Dürüstlük 
anlayışına bağlı kalmak’, ‘Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında ta-
rafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına 
bağlı kalmak’, ‘Haberleri ve yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıkla-
mak’, ‘Tek yönlü taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar 
çevrenin, inanç veya düşüncenin menfaatine alet olmamak’ gibi  yasal zorunluluk-
ları kalmadı.

16 TEMMUZ
• Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR’ları haberi nedeniyle 

yargılandığı davada, devletin gizli kalması gereken belgeleri temin etmek ve açık-
lamak suçlarından beraat etti. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi daha önce 
Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a 5 yıl 10 ay, Ankara 
Temsilcisi Erdem Gül’e de 5 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay’ın temyiz incelemesi 
sonucu Can Dündar’ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alması, Erdem Gül’ün 
ise beraat etmesi gerektiği belirtilmişti.  

• 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yayın yapmak üzere Yunanistan’a giden TRT eki-
bi gözaltına alındı.  Muhabir Fatih Sabuncu, kameraman Ufuk Karagül ve ulaştırma 
görevlisi Metin Talu’dan oluşan ekip Dedeağaç Havalimanı yakınlarında canlı ya-
yın testi yapıp resmi araçlarıyla otellerine dönerken gözaltına alındı. Götürüldük-
leri Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık 3.5 saat tutulan TRT ekibi daha 
sonra serbest bırakıldı.
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• Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, gazetenin yazarlarından Ayşe Arman’ın aynı 
gazetede yayınlanan reklamda fotoğrafının kullanılmasını ’Amaç gazetecilik değil-
miş” diye eleştirdi. Reklam sayfasında Hürriyet yazarının fotoğrafının kullanılma-
sını şaşırtıcı bulduğunu belirten Bildirici, “Söyleşi reklam için yapılmış yani. Amaç 
gazetecilik değilmiş” diye yazdı.

ERDEM GÜL’ÜN BERAATI KARARINA SEVİNDİK
Basın Konseyi, Erdem Gül’ün beraatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR’ları haberi nedeniyle 
‘devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etmek ve açıklamak’ suçlamasıyla 

yargılandığı davada nihayet beraat etti.  
Üç yıl önceki haberden dolayı bir süre cezaevine konan Erdem Gül için bu davada, 

çok gecikmeli de olsa adaletin yerini bulmasına sevindik.  
Erdem Gül için verilen beraat kararını yalnızca habercilik yaptıkları; gazetecilik faaliye-
tinde bulundukları için cezaevlerine atılan meslektaşlarımızın özgürlüğe kavuşmaları 

yolunda bir umut ışığı olarak görüyoruz ve devamını bekliyoruz. 
Meslektaşımız Erdem Gül, Çarşamba günü aynı mahkemede, yine MİT TIR’ları 

haberleriyle ilgili bu kez ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla CHP Milletvekili Enis 
Berberoğlu ve Can Dündar’la birlikte yargılandığı ikinci davada, hakim önüne 

çıkacak. Bu davadan da beraat kararı bekliyoruz. 
Basın Konseyi olarak; ifade ve basın özgürlüğü önündeki tüm engellerin tamamen 

kalkmasını; yalnızca mesleklerini yaptıkları için demir parmaklıklar arkasına atılan on-
larca gazetecinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını talep ediyoruz.”

17 TEMMUZ
• Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için ‘Nöbetçi Genel Yayın Yö-

netmenliği’ kampanyasıyla ilgili 13 gazetecinin yargılandığı dava ertelendi. İstan-
bul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüler davada Celal Başlangıç, Ertuğrul 
Mavioğlu, Faruk Eren, İhsan Çaralan, Celalettin Can, Öncü Akgül, Hüseyin Akyol, 
Ömer Ağır, Dilşah Kocakaya, Mehmet Şirin Taşdemir, Veysel kemer, Fehim Işık 
ve  Yüksek Oğuz., ‘örgüt propagandası’ yapmakla suçlanıyor. Mahkeme heyeti, 
savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma için süre vererek duruşmayı 10 
Ekim’e bıraktı.

18 TEMMUZ
• Demirören Gazetecilik Yönetim kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören atandı. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Meltem Demirören Oktay atanırken Tay-
fun Demirören, Mehmet Koray Yanç, Orhan Kırca ve Alaattin  Aykaç da yönetim 
kurulu üyesi oldular. Demirören Gazetecilik açıklamasında, Erdoğan Demirören’in 
vefatıyla boşalan Yönetim kurulu Başkanlığı görevine 16 Temmuz 2018 itibariyle 
Yıldırım Demirören’in ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ne Mehmet Soysal’ın 
atandığı belirtildi.

• Halk TV Yayın Konseyi Başkanlığı görevine Uğur Dündar getirildi. Halk 
TV’den yapılan açıklamada, “Uğur Dündar’ın medya dünyamızın say-
gın isimleriyle birlikte oluşturacağı yayın konseyi, Halk TV’nin bağımsız-
lığını korumasını ve evrensel meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, 
toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmesini sürekli kılacak karar-
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ları alıp sonbahardaki yeni yayın dönemi öncesi hayata geçirecektir” denildi. 
Korucuların bir çocuğa şiddet uyguladığına ilişkin yaptığı haber nedeniyle hakkın-
da ‘basın yoluyla iftira’ davası açılan gazeteci İdris Yılmaz, Van Erciş 1’inci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

• Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Havva Cuştan, örgüt üyeliği ve örgüt pro-
pagandası suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edildi. ETHA editörü İsminaz 
Temel ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarının da aralarında bulunduğu 13’ü 
tutuklu 23 kişinin yargılandığı davada Cuştan ile birlikte 4 sanık daha tahliye oldu. 
Diğer sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme duruşmayı 29 
Kasım’a erteledi.

19 TEMMUZ
• MİT TIR’ları ile ilgili davada haklarında ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla CHP milletve-

kili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dün-
dar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün yargılandığı davaya İstanbul 14’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Enis Berberoğlu’nun avukatları, duruşmada 
müvekkillerinin yeniden seçilmesiyle birlikte dokunulmazlık kazanması nedeniyle 
yargılamanın durdurulmasını ve tahliyesini talep etti. Heyet bu talebi bir sonra-
ki duruşmada değerlendirmeyi kararlaştırdı; Dündar ve Gül’ün avukatlarının esas 
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 10 Ekim’e erteledi. 

• Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un, ‘terörle mücadelede görev alan 
kişileri hedef gösterdiği’ iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, DHKP-C’ye 
yönelik soruşturmayla ilgili ‘kısıtlama kararı bulunmasına rağmen soruşturmanın 
amacını tehlikeye sokacak şekilde haber yapmak, tanık olarak ifadesine başvu-
rulan Berk Ercan’ın ve ailesini teşhir ederek terör örgütlerine hedef göstermek-
le’ suçlanan Canan Coşkun savunma yaptı. Coşkun’un avukatları da söz konusu 
tanıkla ilgili haber ve fotoğrafların daha önce Anadolu Ajansı ve AKP’ye yakın 
gazetelerde de yer aldığını söyledi. Mahkeme, Coşkun’u 2 yıl 3 ay hapse mahkum 
etti ve cezayı ertelemedi.

• Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Uğur Gürses, görevinden ayrıldı.  Gürses son 
yazısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası’nda yapılan düzen-
lemeyi eleştirmişti. Uğur Gürses’in, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘insider 
trading- içerden bilgilendirmeyi’ suç olmaktan çıkaran kararını eleştiren yazısının 
Hürriyet yönetimi tarafından yayımlanmadığı, bu nedenle gazeteyle yollarını ayır-
dığı ileri sürüldü.

20 TEMMUZ
• Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilip dokunulmazlık kazandığı gerek-

çesiyle avukatlarının yaptığı yargılamanın durdurulması ve tahliyesi başvurusu Yar-
gıtay 16. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.  

• Binali Yıldırım’ın, Paradise Pappers belgeleriyle ilgili ‘Çocuklarımı devletle iş yap-
maktan uzak tuttum’ sözünü hicveden karikatür nedeniyle Evrensel gazetesi hak-
kında açılan 40 bin liralık tazminat davasına devam edildi. İstanbul Anadolu 29. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Evrensel çizeri Sefer 
Selvi ile gazetenin eski sorumlu müdürü Çağrı Sarı’nın avukatı hazır bulundu. Mah-
keme duruşmayı 8 Kasım’a ertelendi.
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21 TEMMUZ
• Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP milletvekili ve gazete-

ci Enis Berberoğlu, milletvekili seçilmesinin ardından, dokunulmaz-
lık nedeniyle yargılamanın durdurulması ve tahliye başvurusunun Yar-
gıtay tarafından reddedilmesi üzerine, ‘dışarıyla irtibatı kesme kararı’ 
aldığını açıkladı. Berberoğlu’nun avukatları aracılığı ile yaptığı açıklama şöyle: 
“İşte bağımsız kararım Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar 
altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm. Sonuçta pazartesi sa-
bahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe 
çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi 
kesme kararı aldım. Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve seven-
lerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen 
uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine 
daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak. Çünkü görüyorum ki benim et-
rafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur 
sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii 
ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda 
yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür.”

23 TEMMUZ
• Evrensel gazetesi cezaevinde tutuklu olan iki gazetecinin sağlık durumlarının bo-

zulduğunu yazdı. Habere göre, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle 
Haber Ajansı muhabiri Ziya Atama, 27 aydır tutuklu olduğu Van M Tipi Cezae-
vi’nden gönderdiği mektupta, “Cezaevinde bağırsaklarım iflas etti, İlaçlara bağlı 
yaşıyorum” dedi. Elazığ Cezaevi’nde 6 aydır tutuklu olan Van Gazete Yaşam’ın 
yayın yönetmeni İdris Yılmaz da tek kişilik hücrede tutulduğunu, sağlık sorunları 
nedeniyle 33 kilo verdiğini yazdı.

• * Cumhuriyet gazetesi, 16 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan ‘Ne istedilerse al-
mışlar’ başlıkla habere gönderilen tekzibi yayımlarken, altına da ‘Haberimizin her 
satırı gerçektir’ başlıklı yazıya yer verdi. Dönemin Çevre ve Şehircilik bakanı şim-
dinin Kayseri milletvekili olan Mehmet Özhaseki’nin mahkeme kararıyla gönder-
diği tekzibin yayımladıkları haberi doğruladığı belirtilen Cumhuriyet’in yazısında, 
“Bugünkü sayımızda Özhaseki’nin mahkeme kararıyla yayımlattığı ‘cevap ve dü-
zeltme metnini’ okuyacaksınız. Siyasi iktidarın etkisi altındaki yargının kararıyla ya-
yımlanması zorunlu bu metinlere yer verilmediği taktirde ağır ceza ve yaptırımlar 
uygulanıyor” denildi.

24 TEMMUZ

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI 
Basın Konseyi, basında sansürün kaldırılışının 110’uncu yıldönümü nedeniyle şu 

açıklamayı yaptı:
“Sansürden kurtuluşun 110’uncu yıldönümünde medya yine sansürün ve oto- 

sansürün baskısındadır. 24 Temmuz, basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde 
sansür ve oto- sansürün kıskacındaki medyamız bayramı yaşayamıyor. 

II. Meşrutiyet’in ilanıyla 24 Temmuz 1908 tarihinde Padişahın, ‘Âli Kararname’ ile 
yürürlüğü koyduğu sansür 32 yıl sonra kalkmış, basın nihayet özgürlüğe kavuşmuştu. 
Bu tarihi olayın önemini vurgulamak için, 1946 yılında 24 Temmuz günü Gazeteciler 
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ve Basın Bayramı olarak kutlanması kararlaştırılmıştı. 
Basında sansürün son bulmasının üzerinden geçen 110 yıl sonra, Gazeteciler ve Basın 

Bayramı’nı maalesef kutlayamıyoruz.  
* Zira bugün Türkiye, dünya ifade ve basın özgürlüğü sıralamasında en sonlarda yer 

alıyor. 
* Hiçbir dönemde olmadığı sayıda gazeteci ve yazar, ya cezaevlerinde; ya da 

mahkemelerde açılan binlerce davada sanık olarak yargılanıyor. 
* Onlarca basın mensubu yazdıkları yazıdan, katıldıkları televizyon programındaki 

sözlerinden dolayı, ‘örgüt’ yaftası ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına 
çarptırılmakta.. 

* En küçük eleştiriye, tek sütunluk habere ya da çizilen karikatüre onlarca yıl hapis 
istemiyle peş peşe  davalar açılıyor. Gazeteciler çok ağır, ödenmesi güç maddi 

yaptırımlarla cezalandırılıyor. 
* Mahkemeler hiçbir indirime gitmeden ağır mahkumiyet kararları veriyor. 

* Kapanan gazeteler, televizyonlar ve internet sitelerinde işsiz kalan binlerce gazeteci 
ve televizyoncu varken, medyamızın içinde bulunduğu böyle bir ortamda, 24 

Temmuz’u ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlayamıyoruz. 
 * Bunların sonucunda halkın haber alma hakkı yok olurken, gerçeğe ulaşılması 

her gün zorlaşırken Basın Konseyi olarak; demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla 
eksiksiz yerleşmesi; ifade ve basın özgürlüğü önündeki tüm engellerin kalkması; 
cezaevlerinde tek bir meslektaşımızın kalmaması için mücadelemizi sürdürmeye 

kararlı olduğumuzu bildiriyoruz.”

25 TEMMUZ
• Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2 Nolu genelge ile TRT, Cumhurbaş-

kanlığı’nın ilgili kurumu oldu. Bir önceki genelgeyle TRT’nin kuruluş yasasında 
bulunan ‘tarafsız yayın yapması’ ilkesi çıkarılmış, kurum tarafsızlıktan vazgeçmişti. 
Böylece TRT sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olan İletişim Başkanlığı’na 
bağlandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlandı.

• Mezopotamya Ajansı muhabiri Ergin Çağlar, hakkında arama kararı olduğu belir-
tilerek Kahramanmaraş’tan Adana’ya giderken Pazarcık İlçesi’ndeki güvenlik kont-
rolü sırasında gözaltına alındı. Çağlar, Pazarcık Jandarma Karakolu’na götürüldü.

26 TEMMUZ
• Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının artması üzerine idamın getirilmesi ta-

leplerine karşı sosyal medya paylaşımında bulunan Berna Laçin hakkında dava 
açıldı. Laçin’in, ‘İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı’ 
paylaşımıyla ‘halkın bir kısmının dini değerlerini alenen aşağılamak’ suçlamasıyla 
1 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir konuda 
dava açıldığını söyleyen Laçin, “Hukuken baktığımızda hiç dava açılacak bir şey 
değil Çok rahatım. Benim için bin anlam ifade etmiyor” dedi.

27 TEMMUZ
• Bağımsız İletişim Ağı’nın (BİA) yayımladığı 2018 Nisan- Mayıs- Haziran Medya 

Gözlem Raporu’nda, gazeteciler için tehdit, gözaltı ve tutuklamaların sürdüğü 
belirtildi. Medyanın birçok düzenlemede karşılaştığı politik, yasal ve fiziki baskı-
lara dikkat çekilen raporda, 315 gazeteci, köşe yazarı ve yayın sorumlusunun 47 
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ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet, 3 bin 34 yıl 6 ay hapis, 4 milyon 40 bin lira 
maddi veya manevi tazminat istemiyle yargılandığı raporda yer aldı. Gazetecilere 
‘darbecilik’, ‘örgüt propagandası’, ‘örgüt üyeliği’’ hakaret’ veya ‘Cumhurbaşka-
nına hakaret’ gibi suçlamalarla toplam 2 ağırlaştırılmış müebbet, 137 yıl 2 ay 19 
gün hapis cezası verildi. Mesleki faaliyetleri ve siyasi davalardan yargılanan 127 
gazeteci, temmuz ayına cezaevlerine girdi. Bu sürede 7’si ölümle olmak üzere 67 
gazeteci tehdit edildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim kampanyasında parti-
sini eleştiren gazetecileri seçim sonrası gazete ilanıyla 59 gazeteciyi hedef aldı.

• Kütahya’da bir trafik kazasının haberini yapmak üzere olay yerine giden DHA mu-
habiri Oğuzhan Kılıç, kazada yaralananların yakınlarının saldırısına uğradı. Aldığı 
darbelerle yaralanan Oğuzhan Kılıç, kazada yaralanan 4 kişiyle birlikte hastaneye 
kaldırıldı: ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

• Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) 2017 yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 
gazetelerin yüzde 90.9’i yerel, yüzde 7.1’i ulusal, yüzde 2.1’i bölgesel yayın yaptı. 
Dergilerin yüzde 61.2’si ulusal yüzde 33.7’si yerel, yüzde 5.1’i bölgesel yayın ger-
çekleştirdi. Gazete ve dergilerin tirajı 2016 yılına göre yüzde 2.6 azaldı. Türkiye’de 
2017 yılında yayımlanan gazete ve dergi sayısı 2016’ya göre yüzde2.3 azalarak6 
bin 124’e düştü. 

• İçişleri Bakanlığı, 16-23 Temmuz tarihleri arasında bir haftalık sürede 403 sosyal 
medya hesabının incelendiğini,267 kullanıcı hakkında yasal işlem yapıldığını açık-
ladı. Soruşturmaların ‘terör örgütü propagandası’, ‘halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk’, ‘devlet büyüklerine hakaret’ ve ‘nefret söylemi’ nedeniyle açıldığı belirtildi.

30 TEMMUZ
• Elazığ Cezaevi’nde ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteciler Meh-

met Güleş ve İdris Yılmaz’ın, Kürtçe kitap taleplerinin tercüme bedeli istenerek 
engellendiği ileri sürüldü. KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri İdris 
Yılmaz ve dihaber muhabiri Mehmet Güleş, kendilerini ziyaret eden avukatları-
na, çe-cezaevinden yayın organlarına gönderdikleri mektupların ulaştırılmadığını 
söyledi. Türkçe roman, hikaye araştırma kitaplarının kendilerine gönderilmesin-
de bir sorun olmamasına karşın Kürtçe kitaba ulaşamadıklarını ileri süren Güleş 
ve Yılmaz, bunun da tercüme için 1000 lira talep edilmesinden kaynaklandığını 
söyledi.

31 TEMMUZ
• Gazete Duvar yayımlanan ‘IŞİD, Ankara’da Ezidi kız çocuğunu sattı’ haberi nede-

niyle gazeteci Hale Gönültaş, telefonda “Cihat gelecek” diyen bir kişi tarafından 
tehdit edildi. Gönültaş’ın, IŞİD’in elinden kurtulan Ezidi kadınlar ve onları kurtar-
mak için yazdığı haberinde, 3 bin 500 Ezidi kadının kayıp olduğu yer almıştı

• New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, ABD Başkanı  
Donald Trump’’tan, gazetecilere ‘halk düşmanı’ demeyi bırakmasını istedi. Be-
yaz Saray’da  Trump- Sulzberger görüşmesinin ardından ABD Başkanı’nın attığı 
tweetlere dikkat çekilen açıklamada, kaygılarını dile getiren Sulzberger’in, “Söy-
lemleriniz yüzünden çok sayıda tehdit alıyoruz. Silahlı koruma tutmak zorunda 
kaldığımızı söyledim. O da neden bugüne kadar silahlı korumamız olmadığını 
şaşırdığını söyledi” ifadeleri yer aldı. Sulzberger, “Başkanı pek çok hayatı riske 
attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin arar gördüğü konusunda 
uyardım” dedi.
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AĞUSTOS

1 AĞUSTOS
• Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci ve CHP Milletvekili Enis Berberoğ-

lu’nun avukatları, dokunulmazlığı olduğu için yargılamanın durdurulması ve tahli-
ye talebini reddeden Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin kararına karşı Yargıtay 17’nci 
Ceza Dairesi’nde itirazda bulundu.  Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilerek 
dokunulmazlık kazandığı belirtilen dilekçede, “Bu haksız tutukluluk hukuki ve adil 
değil” denildi. Dilekçede, Berberoğlu’nun haksız bir şekilde yasama faaliyetlerine 
katılmasının engellendiği kaydedildi.

• KKTC’de yayımlanan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile bir 
muhabir, Ankara’da açılan soruşturmalar nedeniyle ifadeye çağrıldı. Türkiye’nin 
Afrin harekatıyla ilgili yayınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Ahlaksızca yayın yapıyor” dediği gazete hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından iki ayrı soruşturma başlatıldı. Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Şener Levent, “Savunma yapmak için bir neden yok. Suçlu değiliz, davaları red-
dediyoruz” yanıtı verdiklerini anlattı. Levent, KKTC vatandaşlarının ifadeye çağrıl-
ması Kıbrıs açısından bir ilk.  Ankara’ya gitmeyeceğiz. Karar gıyabımızda verilecek 
KKTC vatandaşlarının ülkelere iadesi için bir yasa yok” dedi.

2 AĞUSTOS 
• Gazeteci Oğuz Güven’e, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde Fransa’da 

Charlie Hebdo’nun yayınladığı Hz. Muhammed karikatürünü yayınladığı gerekçe-
siyle yargılandığı İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 6 ay hapis 
cezası verildi. Mahkeme, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla 1 yıl 
hapis istemiyle yargılanan Güven’i alt sınırdan 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

• TRT’de bir grup çalışan, sosyal medyada kamuoyuna ‘şikayet mektubu’ paylaş-
tı.  TRT’nin, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla ‘tek sesliliğin’ önündeki engelin 
kaldırıldığı belirtilen mektupta, ‘kamu yayıncılığının tamamen bitirilmek istendiği’ 
görüşü savunuldu. Mektupta, “TRT’nin tüm Türkiye’yi kucaklayan olmaktan çıkıp, 
yayından, yayıncılıktan anlamayan kişilerle, teksesli bir şirkete dönüşmesine razı 
mı olacaksınız, yoksa sahibi olduğunuz bu kuruma ve bizlere sahip mi çıkacaksı-
nız?” denildi.

3 AĞUSTOS
• MİT TIR’ları davasından tutuklu olan gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu’nun, 

‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyla 
ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 18 Temmuz günü aldığı kararın gerekçesi nihayet 
açıklandı. Yaklaşık bir yıllık beklemenin ardından verilen kararda, Berberoğlu’nun 
yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle, tutukluluk halinin devam edip etmemesi 
konusundaki kararın Yargıtay tarafından verilmesi gerektiği işaret edildi.

• Kapanan Karşı gazetesi çalışanları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından başlatılan FETÖ soruşturması tamamlandı ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
dava açıldı. Karşı gazetesine yönelik soruşturmanın 25 Aralık sürecinde yaptığı 
‘algı operasyonu’ nedeniyle başlatıldığı belirtilen iddianamede, gazetenin sahibi 
Turan Ababey’in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 7.5 yıldan 22.5 yıla 
kadar hapis cezası istendi. 

• Halk TV Yayın Konseyi Başkanı Uğur Dündar, geçmişte CHP’liler aleyhine haberler 
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yaptığı için bu göreve getirilmesini eleştirenlere kişisel sosyal medya hesabından 
yanıt verdi. Dündar, “Uğur Dündar vaktiyle niçin İSKİ skandalının üzerine gitmiş? 
Nişin rüşvetçi SHP’li belediyeleri haber yapmış? Böyle biri Halk TV’nin başına gelir 
miymiş? Yapmayacak mıydım? Hırsızlara ortak mı olacaktım? Koskoca CHP, bu 
hırsız destekçisi tetikçilerin savunmalarına mı muhtaç kaldı?” ifadelerini kullandı.

6 AĞUSTOS
• Uzun yargılama süreleri için yapılan bireysel başvuruları artık Anayasa Mahkemesi 

değil, Adalet Bakanlığı değerlendirecek. Yargılamaların makul sürede sonuçlan-
dırılmadığı, mahkeme kararlarının geç, eksik icra edildiği gerekçesiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan 10 bin bireysel başvuru bulunuyor. Anayasa Mahkeme-
si’nin iş yükünü azaltmak için yapılan düzenlemeyle biriken başvuruların Adalet 
Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na gelmesi bekleniyor.

• Hrant Dink Vakfı’ndan açıklanan Medyada Nefret Söyleminin İzlemesi araştırma-
sında, 2018 yılının ilk 4 ayında 76 farklı grup hakkında 3 bin 76 nefret söylemi sap-
tandığı açıklandı. Bu yılın Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dönemde 
ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 2 bin 265 köşe yazısı ve haber belirlendi. 
105 yayında birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi dikkati 
çekti.

• Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre senaristler, ‘dizileri Cumhurbaşkanı ve 
ailesi izleyecekmiş gibi onların canını sıkmayacak şekilde senaryo yazdıklarını’ 
söyledi. Dizelerin mutfağında olup bitenlerin yer aldığı haberde ismini vermek 
istemeyen bir dizi senaristi, alkol ve cinselli konularında geliştirilen duyarlılığın 
istismar ve şiddet konularında gösterilmediği görüşünü savundu.

7 AĞUSTOS
• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Hülya 

Emeç, yaptığı bir haberden dolayı, ‘emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçlama-
sıyla yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gevaş Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde görülen davada gazeteci Hülya Emeç ve haber kaynağı olduğu belirtilen 
Hatice Tunç, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması gere bırakıldı.  

8 AĞUSTOS
• MİT TIR’ları davasından bir yılı aşkın süredir Maltepe Cezaevi’nde bulunan Enis 

Berberoğlu, bir aydır kimseyle görüşmüyor ve ilaçlarını almıyor. Yeniden milletve-
kili seçilmesiyle dokunulmazlığı kazanan Berberoğlu’nun, ‘yargılamanın durdurul-
ması’ ve ‘tahliye’ isteminin Yargıtay tarafından reddedilmişti. Berberoğlu bu kararı 
protesto için kimseyle görüşmeme kararı almıştı. CHP Milletvekili Gürsel Tekin, 
Berberoğlu’nun serbest bırakılmaması halinde yapacakları eylemler hakkında ça-
lışmayı sürdürdüklerini söyledi. Bu arada tutuklu milletvekilinin eşi Oya Berberoğ-
lu, bir gazeteye yaptığı açıklamada “CHP’nin yargı ve iktidar partisiyle düzgün 
bir diploması sürdürmesi gerekiyordu ama yapmadı. Tayyip Beyi çok iyi tanırım. 
Tayyip Bey de beni ve eşimi iyi tanır” dedi.

• Mezopotamya Ajansı muhabiri Berzan Güneş, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Sosyal paylaşımlarında ‘örgüt propa-
gandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklanan Berzan Güneş, duruşmaya Şırnak Cezae-
vi’nden SEGBİS aracılığı ile katıldı.  Mahkeme, Berzan Güneş’in tutuksuz yargı-
lanmasını kararlaştırıp duruşmayı erteledi.
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9AĞUSTOS
• Doğan Grubu’nun, Demirören Grubu’na satılmasının ardından Posta Gazetesi’n-

de 20 yıldır köşe yazarlığı yapan Yazgülü Aldoğan’ın da işene son verildi. Son 
yazısı 12 Temmuz’da yayımlanan Yazgülü Aldoğan, müebbet hapisle yargılanan 
askeri öğrencilerle ilgili iki tweet yüzünden işten çıkarıldığını savundu. Aldoğan, 
yaptığı açıklamada, “Askeri öğrencilerle ilgili yaptığım iki retweet nedeniyle çı-
kardılar. Onlar emir kuluydu ve müebbetle cezalandırılmalarını haksız buluyorum. 
Bu fikrimden de vazgeçmeyeceğim, pişman değilim. Duruşum ve fikirlerim artık 
bu gazeteye uygun düşmüyor” dedi.

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Uğur Ak-
gün, kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle Mardin’in Kızıltepe 
İlçesi’nde babasına ait işyerine yapılan baskında gözaltına alındı. Nusaybin İlçe-
si’nde sokağa çıkma yasağı sırasında yaptığı haberler nedeniyle açılan davada 
mahkum olan Akgün, Mardin E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

13 AĞUSTOS
• Trabzon’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan ga-

zeteci İbrahim Hakkı Şahin, 540 gün sonra tahliye edildi. 3 Şubat 2017 tarihinde 
gözaltına alınan ve 13 Şubat 2017 tarihinde tutuklanan 20 yıllık gazeteci Şahin 
için mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Şahin’in yargılanmasına tutuk-
suz olarak devam edilecek.

14 AĞUSTOS
İçişleri Bakanlığı, dolar kurundaki yükse-
lişi provoke edici algı oluşturacak şekilde 
sosyal medyada paylaşımda bulunan 346 
kişi hakkında soruşturma başlatıldığı-
nı açıkladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
Cumhuriyet Başsavcılıkları da ekonomiyle 
ilgili olumsuz yorum yapanlar hakkında 
soruşturma yapıldığı açıklamaları yaptı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafın-
dan yapılan yazılı açıklamada, ‘ekonomik 
saldırıların 15 Temmuz darbe girişiminin 

arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirildiği’ ileri sürülerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sosyal barışını, iç huzurunu , birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik sal-
dırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı 
ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya  hesaplarıyla birlikte,  ekonomik 
güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunun kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu, SPK 
mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

MEDYAYI I KUŞATMA ÇABALARINA TEPKİMİZ
Basın Konseyi, siyasi iktidarın son günlerde medyaya karşı takındığı tavır ve kuşatma 
çabalarına karşı şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin kalkmasını; cezaevlerin-
deki meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını, haksız hukuksuz dava açmaların 
son bulmasını; basın çalışanlarının iş güvencesinin sağlanmasını beklerken, medyamız 
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maalesef hızla daha gri alanlara sürüklen-
mektedir.
24 Haziran seçim kampanyasında daha 
fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi 
vaat edilirken, secim sonrasında basın öz-
gürlüğünün hızla geriye gittiği; neredey-
se tek sesli medyanın yaratıldığı, muhalif 
görüş ve sese tahammül gösterilmediği 
bir konumuna gelindi.
- Her olayda öncelikle medyayı sorumlu 
tutma ve hizaya getirme çabaları.
- İlan ve reklam vermemekle tehdit edip, 
yola getirme ve bir çeşit ötekileştirme, 
eşitsiz davranışlarla cezalandırma gayret-
leri,
- Kurumlarına yıllarca emek veren gazete-
cileri ve yazarları, haksız ve sözde neden-
ler bulmaya çalışılarak işten atılmalarını 
meşrulaştırma girişimleri,
- Tek tip medya yaratma anlayışının, tüm 
olanaklar kullanılarak egemen kılınması.
Tüm bu ve benzeri gelişmeler medyayı 
kuşatma gayretleridir.
Kimse kendini, böyle bir anlayışın ege-
men olduğu ortamda, bağımsız ve de-
mokratik koşullar içindeki medyada yazı-
yor, çalışıyor sanmasın.  
Bu gidişin sonu büyük bir travmadır. Kay-
beden Türkiye olur, medya çalışanlarıdır. 
Kısacası bir nesil ve sonuçta ülkemiz olur.
Demokrasinin evrensel kural ve koşullarını 
yaşatmak, her uygar ülke insanının oldu-
ğu gibi Türk vatandaşlarının da hakkıdır.”

                          
15 AĞUSTOS
• Avrupa Sosyalistleri ve Demokratlar Partisi (PES) yeniden milletvekili seçilmesi-

ne rağmen halen tutuklu olan gazeteci Enis Berberoğlu’na destek verdi. PES’in 
sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajında Berberoğlu’nun bir an önce 
tahliyesi istendi. Mesajda, “PES, Enis Berberoğlu davasını yakından takip ediyor. 
Gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu ile dayanışma içindeyiz. Kendisi, 2017’de 
Erdoğan’ın siyasi muhaliflerine karşı başlattığı operasyonda tutuklandı” denildi. 

• Basın İlan Kurumu, 2018 yılına ait iller bazında resmi ilan yayınlama hakkına sahip 
süreli yayınlarda asgari kadrolarda yer alan basın çalışanlarının cinsiyet, eğitim du-
rumu ve sarı basın kartı sahipliği istatistiklerini açıkladı. 81 ilde resmi ilan yayınla-
ma hakkına sahip gazete sayısının 1116 olduğu kaydedilen açıklamada, 8 bin 683 
çalışandan 5 bin 957’sinin erkek, 2 bin 726’sının kadın olduğu kaydedildi. Buna 
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göre basında her 3 çalışandan sadece 1’inin kadın olduğu ortaya çıktı.

16 AĞUSTOS
• Basın Konseyi’nin, ifade ve basın özgürlüğünü kısılamaya yönelik girişimler, 

tek sesli medya yaratma çabaları, kapanan gazeteler ve işten çıkarmalarla ilgili 
“MEDYAMIZI KUŞATMA ÇABALARI KABUL EDİLEMEZ” başlıklı açıklaması, yazılı 
basında ve internet sitelerinde geniş yer buldu. Sözcü gazetesi haberi “Basın 
Konseyi: Medyamızı küşatla çabaları kabul edilemez” başlığıyla verirken, Birgün 
Gazetesi “Medyayı kuşatmayın, kaybeden Türkiye olur” ve  Evrensel Gazetesi 
“Basın Konseyi: Seçim sonrasında basın özgürlüğü hızla geriye gidiyor” başlığını 
kullandı.

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Adnan Oktar’ın ağabeyi  Kenan Oktar’ın, 
9 Ağustos’ta katıldığı ‘Beyaz Magazin’ programında, Oktar’ı İslam alimleri ve Hz. 
Muhammed ile  bir tutarak öven ifadeler kullanması nedeniyle  Beyaz TV’ye idari 
para cezası uyguladı. RTÜK kararında, Kenan Oktar’ın kullandığı ifadelerin, ‘iz-
leyicinin dini duygularını rencide edici nitelikte olduğunun açık olmasına karşın, 
yayıncının bu kişiyi ısrarla programa davet etmesiyle reyting kaygılarının yayıncı-
lık etiğinin önüne geçtiği’ ifadeleri yer aldı.

17 AĞUSTOS
• Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, televizyonların ABD 

ürünleri ve ABD yapımı içerikler konusunda ‘hassas davranılmasını’ istedi. Yerlika-
ya, “Devletimizin politikaları ve içinde bulunduğumuz konsept itibarıyla Amerikan 
emperyalizmini kültürünün yayılmacılığı ve Amerikan ürünlerinin ticari reklamı ko-
nularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının, ülkemiz ve 
milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim” dedi.

• ABD’de 350 basın kuruluşu, kendisine muhalif olan basını ‘sahte haber yapmak’ 
ve ‘halk düşmanı olmakla’ suçlayan Başkan Donald Trump’a karşı kampanya baş-
lattı. ‘Kimseye düşman değiliz’ sloganıyla başlatılan için yazılan makalede “Bir 
ülkede yönetimi ele geçirmeye çalışan her yolsuz rejimin birinci işi özgür medyayı 
ortadan kaldırıp devlete bağlı bir medya yaratmak olmuştur” denildi. Kampan-
yaya öncülük eden Boston Globe yayımladığı makalede, “Gazeteciler düşman 
değil… Özgür basın 200 yıldan uzun süredir başlıca Amerikan ilkelerinden biri 
olduğu söylenir. Bugün bu ciddi tehdit altında” ifadelerine yer verildi.

24 AĞUSTOS
• Artan döviz kuru en çok medyamızı vurdu. Gazeteler dövizdeki şok artışların 

ardından, kağıt başta olmak üzere girdi fiyatlarının yükselmesiyle büyük sıkıntı 
içine girdi. Reklam gelirleri sınırlı olan gazeteler hafta sonu eklerini kaldırdı ve 
sayfa sayısını azalttı. Yüzlerce yerel gazete ise girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle 
yaşam savaşı vermeye başladı. Aydınlık gazetesi, kağıt sıkıntısı nedeniyle Kurban 
Bayramı’nda 3 gün süreyle yayımlanmadı.

25 AĞUSTOS
• İstanbul Beyoğlu’nda, ‘Cumartesi Anneleri’nin 700’ncü hafta oturma eylemine 

polis gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Aralarında yaşlıların da bulunduğu 
birçok kadın ve katılımcı yaka paça gözaltına alındı. Basın mensuplarına da mü-
dahale eden polisin attığı gazlı mermilerden ikisi, DHA muhabiri Özgür Deniz 
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Kaya’nın yaralanmasına neden oldu. 
• Gazete kağıdı temini ve ekonomik güçlüklerle boğulan gazeteler, yayınlarını 

devam ettirme çabasına girdi. Reklam ve ilam geliri sınırlı olan ulusal fikir gazete-
leriyle yüzlerce yerel gazete, dövizdeki tırmanıştan sonra gazete kağıdına gelen 
büyük zam karşısında bir yandan sayfa sayısını azaltmaya, bir yandan da renkli 
baskıdan siyah beyaz baskıya geçmeye başladı. İzmir’de günlük yayınlanan 7 ye-
rel gazete de ekonomik krizi aşmak için pazar günleri çıkmama kararı aldı. Gazi-
antep’te günlük yayımlanan 24 gazetenin neredeyse tamamı, girdi fiyatlarındaki 
büyük artışlar sonucu renkli baskıdan vazgeçip siyah başlıkla çıkmaya başladı.

DHA MUHABİRİNİN POLİS KUR-
ŞUNUYLA 

YARALANMASINA TEPKİMİZ
Basın Konseyi, DHA muhabiri Öz-
gür Deniz Kaya’nın, haber takibi 
sırasında polisin attığı gaz fişeğinin 
isabet almasıyla yaralanması üzerine 
şu açıklamayı yaptı:
““DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, 
bugün İstanbul Beyoğlu’nda ‘Cu-
martesi Annelerinin eylemini takip 
ederken, bir polis memurunun ta-
bancayla ateş açması sonucu baca-
ğına isabet eden 2 gazlı mermiyle 
yaralanmıştır. Özgür Deniz Kaya, 
bir milletvekili ile röportaj yaparken 
polisin hedef gözeterek ateş ettiğini 

söylemektedir. Gazeteciler de güvenlik güçlerimiz de kamusal görev yapmaktadır, bir-
birini kollamakla yükümlüdür. Görevini yapan basın mensuplarının saldırıya uğraması, 
hele polis kurşununa hedef olması asla kabul edilemez. Bu saldırı meslektaşımızın nez-
dinde basın özgürlüğünü hedef almıştır. DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya’ya acil şifa 
diliyor, saldırıyı nefretle kınıyoruz.”

26 AĞUSTOS
• Aydınlık ve Birgün gazeteleri, kağıt temini sorununu bugün manşetlerine taşıdı 

Birgün ‘Gazeteler kağıt alamıyor, yandaşa ise para yağıyor’ manşetiyle yayımladığı 
haberde, SEKA’nın satışıyla dışa bağımlı hale gelen ülkede doların artmasıyla ga-
zetelerin kağıt alamaz hale geldiğini, iktidar yanlısı medyanın ise kamu ilanlarıyla 
beslendiğini yazdı. Birgün, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç  başta olmak üze-
re meslek örgütü yöneticilerinin görüşlerini de yayımladı. Yapılan açıklamalarda 
Acilen yerli kağıt üretimine geçilmesi, SEKA’nın açılması, kağıt ithalinde verginin 
alınmaması ve döviz kurunun sabitlenmesi ve kağıda sübvansiyon önerildi. Ay-
dınlık ise ‘Yerel gazetelerde kağıt isyanı’ manşetine yer verdi. Aydınlık haberinde 
de “Kağıtta dışa bağımlılık ve döviz kuru baskısı, yazılı basın içinde en çok yerel 
gazeteleri vurdu. Anadolu’da birçok gazete kapanma noktasına geldi. Haberde 
yerel basın temsilcilerinin görüşlerine de yer verildi.

GAZETELERİN KAĞIT SORUNU HAKKINDA AÇIKLAMAMIZ
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazetelerin karşı karşıya kaldığı kağıt sorununun 
bir an önce çözümünü istedi. Türenç’in açıklaması şöyle:

“Bir ülkenin kültürünün ana öğesi gazeteler ve kitaplardır. Onların hammaddesi ise 
üçüncü hamin kağıttır. Ne var ki yıllardır ülkemizde bu kağıdı üreten tek devlet tesisi 
de satıldığı, özelleştirildiği için kağıt üretimi sona erdirildi ve yurt dışına bağımlı kılın-
dı. Son yaşanan büyük ekonomik krizle  dayanılmaz koşulların pençesinde kalan med-

ya sektörü büyük darbe almıştır. Böylece basın kurumları bu koşullarda yaşayamaz 
hale getirilmişlerdir. Kültürsüz ve cahil toplumlara doğru giden bu yolda ivedi olarak 
bir dizi koruyucu önlemlerin alınması şart olmaktadır. Devletin acil yerli kağıt üretimi-
ne geçmesi ve kağıt ithalatını gazete ve yayınevleri lehine sübvanse etmesi gerekir. 

Ayrıca destekleme anlamında Basın İlan Kurumu kamu ilanlarını adil şekilde gazetele-
re dağıtmalıdır. Gazeteler çalışanlarıyla hizmet vermeye devam edebilmelidir.”

29 AĞUSTOS

• Çağdaş Ses internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni  Ece Sevim Öztürk hakkında 
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili belgeseli nedeniyle ‘FETÖ’ye yardım ve örgüt 
propagandası’ suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın iddianamesinde, “FETÖ’nün 24 Haziran genel seçimleri öncesi 
ve sonrasında meşruluğa gölge düşürerek, toplumsal kargaşa yaratmaya çaba-
ladığı ve bu yolla örgütü canlandırmak, lider ve üyeleri cezaevinden kurtarmak 
için uğraş verdiği” suçlaması yer aldı. Ece Sevim Öztürk, 15 Temmuz darbe giri-
şimine ilişkin hazırladığı ‘Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü’ adlı belgeselden 
sonra tutuklanmıştı.

• Sözcü gazetesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ‘Türkiye İçin Kazanç 
Vakti’ sloganıyla başlatılan konutta indirimli satış kampanyasında kendilerine 
hem toplantı hem de ilan ambargosu uygulandığını yazdı. Gazetenin bugünkü 
yazısında yer alan haberde, Bakan Murat Kurum’un yaptığı tanıtım toplantısına 
Sözcü’nün çağrılmadığı ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı TOKİ ve onun iştiraki Em-
lak Konut’un, müteahhitlere baskı yaparak Sözcü’ye ilan vermelerini engellediği 
ileri sürüldü. 

30 AĞUSTOS
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• TRT yaklaşık 35 yıldır Pazar sabahları yayınladığı Western- Kovboy filmi kuşağını 
yayından kaldırdı. Bu kararın, Rahip Brunson krizi nedeniyle Türkiye’ye yaptırım 
uygulayan ABD’ye tepki olarak alındığı ileri sürüldü. TRT’nin bu kuşağı yayından 
kaldırması, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

EYLÜL

2 EYLÜL
• MİT TIR’ları davasından 14 aydır Maltepe Cezaevi’nde tutuklu olan gazeteci 

ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden üniversite sınavına girip Koç 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) Bölümü’nü 
kazandı. Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan 
Ekonomi Yüksek lisansı yapan Berberoğlu, gençlerin hakkını yememek için 
devlet üniversitelerini değil vakıf üniversitesini tercih etti. İlk tercihine yerleştirilen 
Berberoğlu, Koç Üniversitesi dışında Bilgi ve MEF üniversitelerini tercih etmişti.

3 EYLÜL
• İfade ve basın özgürlüğünün karşı karşıya olduğu sorunların giderek ağırlaştığı ül-

kede, cezaevlerinde de kapasite aşıldı. Adalet Bakanlığı tarafından TBMM dilekçe 
Komisyonu’na gönderilen bilgi notuna göre 211 kişi kapasiteli 449 cezaevinde ha-
len 246 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.  Tutuklu ve hükümlülerin 48 bin 924’ü 
terör suçundan tutuklu ve hükümlü. 

• İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda, Cumartesi Annelerinin 700’üncü hafta otur-
ma eylemine müdahalenin ardından, Adalet Arayan İşçi Ailelerinin eylemi de ya-
saklandı.  İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda yapılmak istenen basın açıkla-
ması, oturma eylemi ve diğer etkinliklerin, milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçe 
gösterilerek Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı açıklandı.

• Döviz kurundaki artış nedeniyle gazete kağıdına gelen büyük zamlar nedeniyle 
Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de gazeteler zor durumda kaldı. Kıbrıs’ta yayım-
lanan 17 günlük gazeteden 12’si, 3 TL olan satış fiyatını 5 TL’ye çıkardı. 

4 EYLÜL
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi adlı grup, OHAL uygulamasının kalkmasına rağmen 

Kürt medyasına yönelik baskıların sürdüğünü, ağustos ayında 6 gazetecinin gö-
zaltına alındığını ve bunlardan 4’ünün tutuklandığını savundu. Diyarbakır’da hem 
Türkçe hem Kürtçe yapılan açıklamada, cezaevlerinde 187 gazetecinin bulunduğu 
ileri sürüldü.

• Mizah dergisi ‘Size’nin sahibi, senarist Çağır Türker, kız arkadaşıyla gittiği İstanbul 
Karaköy’deki balıkçıdan çıkarken yumruklu saldırıya uğradı. Yere düşüp başını kal-
dırıma çarpan Türker, yaşamını yitirdi.

5 EYLÜL
• Maltepe Cezaevi’nde tutuklu olan, yeniden milletvekili seçilmesiyle birlikte doku-

nulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmeyen gazeteci ve CHP milletvekili Enis 
Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la görüştü. Gö-
rüşmeyle ilgili açıklama yapan Oya Berberoğlu, “Sayın Yıldırım’a samimiyeti, du-
yarlılığı, anlayışı ve Enis’le alakalı TBMM’de yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür 
ederim” dedi. Yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanan eşine yapılan 
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hataların yine yargı eliyle düzeltileceğine dair inancını koruduğunu belirten Oya 
Berberoğlu, “Bu haksızlığın er geç giderileceğine inanıyorum. Zerre suçu olma-
dan hapse atılan Enis’in özgürlüğe kavuşacağına, ülkemizde hukuk ayıbı olan bu 
durumun son bulacağına inanıyorum” dedi.

İSTANBUL’DA ETİK GAZETECİLİK TOPLANTISI
• Etik Gazetecilik Ağı EJN tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıya Basın Kon-

seyi olarak biz de katıldık.  EJN Başkanı Aidan White’nin açış konuşmasıyla baş-
layan toplantıda, ‘Güven Oluşturmak’ başlığı altında Güneydoğu Arupa ve Türki-
ye’de Sürdürülebilir Gazeteciliğe İlişkin Manifesto ele alındı.

• Meslek kuruluşları temsilcileri, gündeme getirilen ‘Etik ve veri haberciliği’, ‘Araş-
tırmacı gazetecilik’, ‘Medyada etik kontrolü ve özdenetim’ ‘Online bilgi ve veri 
bankası’ konularında görüşlerini açıkladı.

• İki oturum halinde yapılan toplantıda EJN’nin meslek kuruluşlarıyla birlikte 
Türkiye’de yapabileceği etik çalışmalar değerlendirildi.

6 EYLÜL
• Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında yaptığı bir ko-

nuşmada ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamasıyla açılan davada kırmızı 
bülten çıkarıldı. 2013 yılından bu yana İsveç’te yaşayan Zarakolu, bu konuşma 
nedeniyle 2011 yılının ekim ayında tutuklanmış, 2012 yılının nisan ayında tahliye 
edilmişti. Zarakolu, 6 yıl sonra çıkarılan kırmızı bülten ve iade talebiyle taciz edildi-
ğini ileri sürerek, “Açıklamalarım, yazılarım birilerini rahatsız etti. Rahatsız olsunlar. 
Yola devam” dedi.

• İzmir’den sonra, başta Eskişehir olmak üzere birçok ilde yerel gazeteler kağıt krizi 
nedeniyle pazar günleri yayınlanmama durumunda kalıyor. Aydın’da günlük ya-
yınlanan bir gazete, masrafları karşılayamadığı için haftalık yayına başladı. Gazete 
sahipleri sadece kağıt değil, diğer girdilerin de dövize bağlı olduğunu, artan ma-
liyetler karşısında ister istemez işten çıkarmaların gündeme geleceğini belirtiyor.

7 EYLÜL
• FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 Temmuz 2016 tarihinde 

tutuklanan ve ‘Anayasayı ihlal etmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında, bir davada daha ‘ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis’ cezası istendi. Halen Bakırköy Kadın Cezaevi’nde bulunan Ilıcak 
hakkında 2015 yılında Bugün gazetesinde yayımlanan ‘Askeri istihbarat ve Tah-
şiyeciler’ başlıklı yazısı nedeniyle ‘casusluk’ suçlamasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını 
verdi. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Ilıcak ve avukatı mütalaaya karşı be-
yanda bulunmak üzere süre istedi. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.

• Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Paradise Papers (Cennet Belgeleri) haberi 
nedeniyle editör Pelin Ünker ve imtiyaz sahibi Orhan Erinç hakkında, Binali Yıldı-
rım tarafından Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 500 bin liralık taz-
minat davasına devam edildi. Mahkeme, aynı haberle ilgili Pelin Ünker hakkında 
açılan ceza davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

• Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat’a ‘küçük yaştaki suç failinin 
kimliğini açıklamak ve tanınmasına yol açacak şekilde yayın yapılması’ suçlamasıy-
la açılan davada 10 bin lira para cezası verildi. 2012 yılında yayımlanan bir haberle 
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ilgili Polat, 2013 yılında 10 bin lira tazminata çarptırılmış ancak hükmün açıklan-
ması geri bırakılmıştı. Denetim süresince başka bir suçtan cezası kesinleşen Polat, 
yeniden yargılandı ve aynı ceza verildi.

• Afrin harekatı sırasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada yargıla-
nan gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in de aralarında bulunduğu 11 kişinin 
yargılamasına devam edildi. Ankara 15’inci  Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen da-
vanın ilk duruşmasında tutuklu 3 sanık tahliye edildi ve HDP’den milletvekili seçilen 
Kemal Bülbül’ün dosyası ayrıldı. Böylece 11 sanıklı davada tutuklu kimse kalmadı.

• Faili meçhul cinayetlere kurban giden gazeteciler Uğur Mumcu, Hrant Dink, Metin Gök-
tepe ve Musa Anter’in aileleri, İsveç Başkonsolosluğu’nda düzenlenen ‘Faili meçhul 
gazeteci cinayetlerinde cezasızlıkla mücadele’ paneline katıldı ve yaşadıklarını anlattı.

10 EYLÜL
• Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı yönetiminin 

değişmesinin ardından yaklaşık 20 kişi gazeteden ayrıldı. Cumhuriyet Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmenliği görevine Aykut Küçükkaya atandı ve yeni Yayın Kurulu 
da göreve başladı. Basın Konseyi’nin aldığı karar üzerine Başkan Pınar Türenç, 
Cumhuriyet gazetesi yeni yönetimine kutlama mesajı gönderdi. Mesaj şöyle: 
“Sayın Aykut Küçükkaya 
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez değeri 
Cumhuriyet Gazetesi’ne Genel Yayın Yönetmeni olarak getirilmenizden büyük 
memnuniyet dulduk. Yıllardır her kademesinde devam eden başarılarınızın yeni 
görevinizde de sürmesini diler, sizi ve yeni dönemde birlikte çalışacağınız tüm 
arkadaşlarınızı da yürekten kutlarım. Selam ve sevgilerimle.”        

11 EYLÜL
• Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci ve CHP Milletvekili Enis Berbe-

roğlu’nun ‘yasama dokunulmazlığı nedeniyle’ hakkındaki davanın durdurulması 
talebi reddedildi.  Berberoğlu’nun avukatları daha önce bu talebi reddeden Da-
nıştay 16’ncı Ceza Dairesi’nin kararına itiraz etmişti. İtirazı görüşen Yargıtay 17’nci 
Ceza Dairesi, ‘davanın durdurulması’ talebini yerinde bulmadı. Bu kararla, Berbe-
roğlu’nun yasama dokunulmazlığının ihlal edilip edilmediği konusunda Anayasa 
Mahkemesi’ne başvuru yolu açılmış oldu.

• Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, hakkında açılan bir davadan yakalama ka-
rarı çıkarıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemlerin ardından 
İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Terkoğlu, ifadesinin 
alınmasının ardından serbest bırakıldı.

12 EYLÜL
• Gazetelerin, kurlardaki artışla birlikte yazılı basında yaşamsal hale gelen kağıt so-

runu giderek ağırlaşıyor. Özellikle reklam geliri sınırlı olan ulusal gazetelerle yerel 
basını tamamen ithalata dayalı kağıt temini zor durumda bırakırken, meslek kuru-
luşları da soruna bir an önce çare bulunmasını istedi. İstanbul’da çok sayıda gaze-
te ve dergi yöneticisinin katıldığı toplantıda kağıt sorunu tüm yönleriyle masaya 
yatırıldı. Sorunun çözümüne ilişkin bir rapor hazırlanarak gerekli önlemin alınması 
için hükümete sunulması kararı verildi.
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13 EYLÜL
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan TKP- Kıvılcım terör ör-

gütüyle ilgili operasyonda Avusturyalı gazetesi Max Zirngast da gözaltına alındı. 
Zirngast’ın, üniversitelerdeki feminist kadın hareketi ‘Kampus Cadıları’ ve ‘Her yer 
çocuk’ yaz etkinliklerindeki faaliyetlerinin örgütle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.  
Avusturya Büyükelçiliği’nin vatandaşı Zirngast ile görüşme talebi dosyada gizlilik 
olduğu gerekçesiyle reddedilirken Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye’den konuya 
ilişkin ‘somut bilgi’ talep ettiklerini açıkladı.

• Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 6’sı tutuklu 14 çalışanının yargı-
landığı davanın ilk duruşması yapıldı. Çağlayan’daki İstanbul 23’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklardan Pınar Tarlak’ın tahliyesine karar 
vererek duruşmayı erteledi

14 EYLÜL
• FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, bir tiyatro oyununun yasaklanması 

üzerine attığı tweet nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hakkında 
açılan soruşturmada savcıya ifade verdi. Düşünce özgürlüğü kapsamında görüş 
açıkladığını belirten Fatih Portakal, suçlamayı reddetti. Fatih Portakal, söz konusu 
tweette ‘‘Diktatör’ oyununun yasaklanmasını eleştirmişti.

• Evrensel gazetesinin eski imtiyaz sahibi Arif Koşar ve eski yazı işleri müdürü Vural 
Nasuhbeyoğlu, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandıkları davada 1 
yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.  İyi hal indirimi yapan mahkeme bu cezaları 
önce 11 ay 20’şer güne indirdi, ardından 7’şer biner lira paraya çevirdi.  Avukatlar 
kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

• Doğan Grubu’nun Demirören Grubu tarafından satın alınmasının ardından Hürri-
yet Gazetesi’nde işten çıkarmalar ve ayrılıklara yazar Taha Akyol da eklendi. Ak-
yol veda yazısında, “Yazarlıkta en zor olan, veda yazısı yazmaktır. Hele de yıllarca 
birlikte olduğu okurlara, yıllarca çalıştığı kurumlara veda etmek daha bir zordur. 
Bugün bu zor vedayı yapıyorum. Değerli okurlarıma ve çalışma arkadaşlarıma yü-
rekten teşekkür ediyorum. En iyi dileklerimle. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

17 EYLÜL
• Cumhuriyet gazetesinde yönetim değişikliğinin ardından ayrılan yazarların yerine 

yenileri göreve başladı. Yazgülü Aldoğan, Özdemir İnce, Adnan Binzayar, Deniz 
Yıldırım ve Zafer Arapkirli de Cumhuriyet yazı ailesine katıldı.

• Basın İlan Kurumu, kağıt krizi nedeniyle zor durumda kalan gazeteler için ‘çözüm’ 
olarak ‘Resmi İlan ve Reklam ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’n-
de değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre gazetelerin daha 
önce 7 olan zorunlu çalışan sayısı 6’ya indirildi. Bu karar, birçok gazetecinin daha 
işsiz kalacağı gerekçesiyle meslek kuruluşlarınca eleştirildi.

18 EYLÜL
• Dövizdeki artışa bağlı olarak kağıt fiyatlarında astronomik artış nedeniyle Vatan 

Gazetesi hafta sonu eklerini askıya aldı. Resmi Gazete ise tam 98 yıl sonra kağıda 
veda etti. Resmi Gazete artık kağıda basılmayacak ve Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaye İşletmesi de kararnameyle kapatıldı.
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19 EYLÜL
• BirGün gazetesi manşetten iki tekzibi yayımladığı bugünkü sayısında, “Baskılar 

nedeniyle neredeyse haber yapamaz hale geldik” ifadelerine yer verdi. Mehmet 
Özhaseki ve Serhat Albayrak’ın tekziplerinin yanında ‘Editörden’ başlıklı yazıda 
şu ifadeler yer aldı: Yargının kararıyla yayımlanması zorunlu gale getirilen bu me-
tinlere yer verilmemesi durumunda gazetelere ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor. 
Bu baskılar nedeniyle neredeyse haber papama hale geldik…. Cevap ve düzelt-
me metinlerinin haberlerimizi yalanlayıp yalanlamadığını konusundaki takdiri size 
değerli okuyucularımıza bırakıyoruz.

• KHK ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu davasında  televizyon yöneticileri  
Mustafa Kara, İsmail Gökhan Bayrak ve Gökhan Çetin’e  aynı zamanda PKK, TAK 
ve IŞİD terör örgütü propagandası yapmaktan 3’er yıl 9’ar ay hapis cezası verildi.

20 EYLÜL
• Gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında tutulduğu Malte-

pe Cezaevi’nden 16 ay sonra tahliye oldu. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi yeniden 
milletvekili seçilen gazeteci Enis Berberoğlu’nun ‘gizli bilgileri açıklamaktan’ 
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 5 yıl 10 aylık mahkumiyeti 
oy çokluğu ile onadı ve milletvekilliği sona erinceye kadar cezanın infazının dur-
durulmasını ve tahliyesini de kararlaştırdı. Ailesi ve CHP milletvekillerince ceza-
evinin kapısında karşılanan Enis Berberoğlu, “CHP milletvekili olarak Maltepe 
Cezaevi’ne girdim, yine CHP milletvekili olarak çıkıyorum Takdir edersiniz ki 16 
aylık süreç üzerinde düşünülecek, Türkiye’nin karar vermesi gereken bir süreç 16 
aydır tecritteyim, az konuşuyorum beni mazur görün” dedi.

24 EYLÜL
• Rize’de gazetecilik yapan ve aynı zamanda peyzaj mimarı olan Deniz Varlı, bele-

diyenin ‘bulvar açma’ bahanesiyle tarihi çınar ağaçlarını kestiği görüntüleri sosyal 
medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle ifadesinin alınması için emniyete 
çağrıldı. Bu durumu twitter hesabından duyuran Deniz Varlı, iki saat ifade verdi 
ve emniyet çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili attığı 
tweetlerin sorulduğunu söyledi.

25 EYLÜL
• Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde oğluna pantolon alamadığı için intihar eden İsmail 

Devrim’in haberini yapan Astakos Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün 
Demir gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından soruşturmayı yürüten Here-
ke Jandarma Komutanlığı’na götürülen Ergün Demir, ifadesinin ardından sevk 
edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Basın Konseyi başta olmak üzere 
meslek kuruluşları yaptıkları açıklamalarla gazetecinin yaptığı haber nedeniyle 
gözaltına alınmasına tepki gösterdi. 

26 EYLÜL
• Anayasa Mahkemesi eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Gü-

ven ve köşe yazarı Miyase İlknur’un, KİPTAŞ evlerinin Ak Partili yöneticilerine 
ucuz fiyatla satıldığı haberine mahkeme tarafından getirilen erişim engelini 
haksız buldu. Haberin yayından kaldırılması ve engelleme kararına itirazın redde-
dilmesinin ardından Güven ve İlknur Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda 
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bulundu. Emsal nitelikte karara imza atan Anayasa Mahkemesi erişim engelle-
mesini haksız buldu, gazetecilerin ‘ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine’ 
karar verdi. 
 
* RTÜK, ‘İnternette Radyo-TV Yayınları Yönetmeliği’ni, CHP’li üyelerin itirazına 
rağmen kabul etti. Yönetmelikte, hükümetin internetten TV izleyen milyonlarca 
kullanıcının kişisel bilgilerini izlemesini içeren madde bulunduğu ortaya çıktı. 
RTÜK’e CHP’den seçilen üye İlhan Taşçı, yönetmelikle muhalefetin kendisine yer 
bulduğu tek mecranın da kapatılacağına dikkati çekti.

EKİM
1 EKİM
*  Medyayı kuşatma ve baskı girişimlerinin Eylül 2018 bilançosunu açıklayan CHP 
26’ncı dönem milletvekili Barış Yarkadaş, bir ay içinde 84 gazeteci ve basın emekçisinin 
hakim karşısına çıktığını açıkladı. Bilançoya göre 8 gazeteci 24 yıl 2 ay hapis, 5 gazeteci 
29 bin 210 lira para cezasına çarptırıldı; 4 gazeteci gözaltına alındı; 1 yabancı gazeteci 
tutuklandı; 3 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı; 2 gazete sansüre uğradı ve 1 
gazeteci dövüldü.
2 EKİM
* CEMAL KAŞIKÇI SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU’NDA KAYBOLDU 
Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 
evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na gitti ve kendisinden 
bir daha haber alınamadı. 
* Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın, 6 Mayıs 2016 günü 
Çağlayan’daki Adliye Sarayı önünde yapılan silahlı saldırı davasında karar çıktı. İstan-
bul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada saldırgan Murat Şahin, o sıra-
da olay yerinde bulunan NTV muhabiri Yavuz Şenkal’ı yaralamaktan 4 bin 500 lira adli 
para cezasına, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Murat 
Şahin’i azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Habip Ergün Celep ile silahı temin ettiği ileri 
sürülen Sabri Boyacı da delil yetersizliğinden beraat etti. Can Dündar karara Twitter 
hesabından “Türkiye’de bir gazeteciye silah sıkmanın cezası nedir? Beraat” mesajıyla 
tepki gösterirken, Yavuz Şenkal da “Adliye önünde adam vurmanın bedeli 4 bin 500 
lira para cezası. Hastane masrafım daha fazla tuttu” diyerek karara itiraz edeceğini 
söyledi.
* FETÖ’nün darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 
‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ezasına çarptırılan Nazlı 
Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın aralarında bulunduğu 5’u tutuklu 6 sanığın 
cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ndeki duruşmada be-
raatını isteyen Nazlı Ilıcak, “Bir şerait devletini ben neden isteyeyim? Hayatım kadar 
sevdiğim memleketimde uğradığım haksızlık çok canımı yaktı. Bu haksızlığa son verin” 
dedi ve ağladı.

3 EKİM
• * Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul 

Başkonsolosluğu’na girerken kendisini dışarda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz’e, 
“Saat 17.00’ye kadar çıkmazsam, Ak Partili Yasin Atay ile Türk- Arap Medya Der-
neği yöneticilerine haber ver” dediği ortaya çıktı. Dernek yöneticileri ve Yasin 
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Atay, Suudi Arabistan yönetimine muhalif gazeteci Kaçıkçı’nın konsoloslukta tutul-
duğunu, yaşamından endişe ettiklerini ve bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

• Artı Gerçek yazarı Fatih Öztürk, ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla yargılan-
dığı davada mahkum oldu. İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 1 yıl 10 ay hapse 
mahkum ettiği Öztürk’ün bu cezasını 5 yıl erteledi ve daha önce verdiği denetimli 
serbestlik kararını da kaldırdı.

4 EKİM
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yeni 
öğretime başlaması nedeniyle düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, “Medyayla filan demokrasi ol-
maz” dedi. Demokrasinin kökleştiği gelişmiş batılı 
ülkelerde medyaya verilen önemi küçümseyen Erdo-
ğan, “Bu devasa güçlü zannettiğimiz ülkeleri başında 
olanların değil, medyanın yönettiğini gördüm. Çünkü 
yaptığım görüşmelerde ‘medya şöyle diyor, med-
ya böyle diyor’, söyledikleri bu. Ben de ‘Halkınız ne 
diyor bunu düşünmüyor musunuz, bırakın medyayı’ 
dedim. Bir zamanlar bizde de bu vardı. Ülkemizi de 
medya yönetiyordu. Söyledikleri şey dördünü kuvvet, 
dördüncü kol, bilmem ne. Şimdi yazılı medya yarın 
yazar, varsın yazsın. Medyayla falan demokrasi ol-
maz” dedi.
• RTÜK, şehir hastaneleriyle ilgili haberi nedeniyle 
Fox TV’ye “Doğruluğundan emin olunmaksızın ya-
yınlanamaz” ilkesini çiğnediği gerekçesiyle idari para 
cezası verdi. Tele 1 televizyonuna da ‘Türkiye’nin, El 
Nusra gibi örgütleri desteklediği’ yorumundan dolayı 
Türkiye’nin saygınlığını zedeleyici yayın yaptığı iddia-
sıyla idari para cezası yaptırımı uyguladı.

5 EKİM
• Türk- Arap Medya Derneği, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının bir an önce 

aydınlatılması için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama 
yaptı. Açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın muhalif olduğu için konsolosluk binasında 
alıkonulduğunu ve bir an önce serbest bırakılmasını istedi. 

BASIN KONSEYİ’NİN GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI’NIN KATLEDİLMESİNE TEP-
KİSİ:

Basın Konseyi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen ga-
zeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilk açıklamayı yapan basın meslek kuruluşu 
oldu. ‘Basın Konseyi soruyor: Cemal Kaşıkçı nerede?’ başlıklı açıklama şöyle: 

“ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. 
Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı  (Jamal Kashoggi) hakkındaki belir-

sizliği büyük endişeyle ve kaygıyla izlemekteyiz. 
Bilindiği gibi, Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın geçtiğimiz salı günü İstanbul’daki 
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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gir-
dikten sonra kendisinden bir daha haber 

alınamadığı medyada yer almış; hatta 
gazetecinin öldürüldüğüne dair bilgiler 

paylaşılmıştır. 
Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan devletine ait 
politikaları eleştiren bir yazar olduğu ka-
muoyunca bilinmektedir. Muhalif kimlikli 
bir gazetecinin kaybolmasının söz konusu 

olması, korkularımızı ve endişelerimizi 
daha da artırmaktadır. Hiçbir gelişme bir 
insanın yok edilmesine neden olamaz. 

Üstelik  bu olayın bizim ülkemizde yaşan-
mış olması da ayrı bir üzüntü kaynağıdır. 

Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında, 
Suudi Arabistan yetkililerince makul ve 
tatmin edici bir açıklama yapılmasını 

ACİLEN bekliyoruz.  
Suudi Arabistan Yönetiminin, “Sakladı-
ğımız hiçbir şey yok. İsterlerse Konso-
loslukta arama yapabilirler” şeklindeki 
açıklamasına rağmen, Kaşıkçı’nın öldü-

rüldükten sonra cesedinin binadan çıkar-
tıldığına dair iddiaların yine basında yer 

aldığını gözlemlemekteyiz. 
Bu bakımdan, Başkonsolosluk binalarına 
giriş- çıkışları gösteren görsel kayıtların 
eksiksiz olarak mevcut olup olmadığını 

soruyoruz.  
Şüphesiz ki var olması gereken bu kayıt-
ların bir bütün olarak Türk makamlarının 
incelemesine sunulmasından sonra ger-
çeğin kamuoyuyla paylaşılmasını talep 

ediyoruz. 
Konuyu soruşturduklarını açıklayan Türk 
makamlarının da bu olayın aydınlatılması 
hususunda daha ısrarlı ve daha kararlı bir 
tavır sergileyeceklerine, olası siyasi- dip-

lomatik uzlaşmalar sonucunda işin peşini bırakmayacaklarına inanıyoruz. 
Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti netliğe kavuşturulana kadar, BASIN  KONSEYİ’nin konunun 

takipçisi olmayı sürdüreceğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”  
                                                    

• Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üni-
versitelerde yeni akademik yıl açılış törenindeki konuşmasında “Dördüncü kuvvet, 
dördüncü kol, bilmem ne. Medyayla falan demokrasi olmaz. Şimdi yazılı medya 
yarın yazar, varsın yazsın” sözlerini eleştirdi. Arapkirli, “İçinde biraz demokrasi sev-
gisi, biraz vatan sevgisi, biraz vicdan, biraz vatandaşlık bilinci olan her yurttaşın, 
böyle bir ortamda medyaya inadına sahip çıkması büyük önem taşıyor. İnadına 
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medya, inadına demokrasi” diye yazdı.
• Hürriyet köşe yazarı Deniz Zeyrek gazeteden ayrıldı. Zeyrek ‘Teşekkürler’ başlı-

ğı ile yazdığı veda yazısında, gazetecinin kendisine kazanımlarını anlattı, “Başka 
mecralarda görüşmek dileği ile, her zaman gerçekle ve sevgiyle kalın” ifadelerine 
yer verdi.

• Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün, Londra’da 
Eyüp Can’la görüştüğünü daha önce yazdığını, bununla ilgili Demirören Med-
ya’nın tepe yöneticisinin kendisiyle görüşüp “Kanıt var mı? Doğruysa gereğini 
yaparım” dediğini öne sürdü. Özkök’ün bu görüşmeleri inkar etmediğini de ileri 
süren Cem Küçük, “Bakalım Özkök hakkında gereği yapılacak mı?” diye yazdı.

7 EKİM
• Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim Salı günü evlilik evrakları 

için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı 
Cemal Kaşıkçı’nın, aynı gün iki uçakla Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik ekip 
tarafından öldürülmüş ve cesedinin de götürülmüş olabileceği iddiaları basında 
yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer de savcılığın 
soruşturma başlattığını ve olayın dikkatle talep edildiğini söyledi.

8 EKİM
• Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğüne ilişkin iddialar giderek güçlenir-

ken, olayı soruşturan Türk makamları da Suudi Arabistan’dan, konsolosluk bina-
sında arama izni isterdi. Kaşıkçı olayı hem Türk hem dünya medyasında geniş 
yer aldı.

• Yaşam Gazetesi genel yayın yönetmeni Çağdaş Kaplan, ‘örgüt propaganda-
sı’ suçlamasıyla İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen yakalama 
kararı üzerine gözaltına alındı. Kaplan, savcılık ifadesinin ardından serbest bı-
rakıldı.

9 EKİM
• Bangladeş Basın Konseyi Başkanı yüksek yargıç Mamtaz Uddin Ahmad’ın, Basın 

Konseyi Başkanı Pınar Türenç’i ziyaretinde, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı da 
gündeme geldi. Pınar Türenç, konuya ilişkin Basın Konseyi’nin yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi verirken, konuk Başkan Ahmad da “Bu olaydan çok kaygılıyız. An-
cak Türkiye’den çok Suudi Arabistan’ın sorumluluğundadır. Suudi Arabistan Kon-
solosluğu ve hükümetinin bu konuyu mutlaka açıklığa kavuşturması gerekir” dedi.

10 EKİM
• FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına 

çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın ‘Askeri istihbarat ve Tahşiyeciler’ başlıklı yazısı 
nedeniyle ‘casusluk’ suçlamasıyla yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki davaya devam edildi. Ilıcak SEGBİS ile katıldığı duruşmada belgenin ken-
disine twitter üzerinden geldiğini ve casusluk yapmak gibi bir amacının olmadığını 
söyledi. Duruşma ertelendi.

• * Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alı-
nan 18 kişi arasında kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabirleri Abdurrahman Gök, 
Kibriye Evren ve Semiha Alankuş da bulunuyor. 
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11 EKİM
• MİT TIR’ları görüntüleriyle ilgili ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yar-

dım’ suçlamasıyla İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada yargıla-
nan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 16 ay sonra ilk kez tutuksuz sanık olarak 
duruşmaya katıldı. 20 Eylül’de Yargıtay kararıyla tahliye edildikten sonra 28 Ey-
lül’de yurt dışına çıkış yasağı konulan Berberoğlu, mahkemeden bu yasağın kal-
dırılmasını talep etti. Kapalı yapılan duruşmada mahkeme bu talebi reddetti ve 
duruşmayı erteledi.

• Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Sema Taşkın, Muş 2’nci Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde tutuklu yargılandığı davada, ‘örgüt propagandası suçundan 3 yıl 4 ay, 
‘örgüte yardım ve yataklık’ suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay 
hapis cezasına çarptırıldı.

• 1972 yılında kurulan ve 2013 yılında iflas eden ANKA Haber Ajansı satıldı. İcra 
dairesince satışa çıkarılan ve alıcı çıkmayan ANKA Ajansı’nı, ikinci satışta açık artır-
mayla 262 bin liraya Kalender Özdemir satın aldı.

12 EKİM
• Kanal D’de yayınlanan ‘Bir Umut Yeter’ dizisinin bir sahnesinde Çerkesler ile ilgili 

ayrımcılık içeren ifadeler RTÜK tarafından mevzuata aykırı bulundu. RTÜK, söz 
konusu ifadelerin ayrımcılık ve aşağılama içerdiği gerekçesiyle Kanal D’nin eylül 
ayı reklam gelirlerinin yüzde ikisinin ceza olarak ödemesini kararlaştırdı. Kafkas 
Dernekleri Federasyonu da tepki göstermiş, Kanal D ise özür dilemişti,

15 EKİM
• Bu hafta 13 gazeteci, haklarında açılan davalarda yargılanacak. Perihan Maden, 

Tunca Öğreten, Mehmet Çağlar, Tekin ve Orhan Şahin, Diken ve Yurt gazetesin-
de iki yıl önce yayınlanan röportajda Erdoğan’a hakaretten İstanbul 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu, 
örgüt operasyonunda gözaltına alınan 25 sanıkla birlikte İstanbul 29’uncu Ağır 
ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Gazeteci Uğur Yılmaz Bitlis’te, Berzan Güneş 
Iğdır’da, Nuri Akman ve Erdoğan Alayumat, da Hatay’da ‘örgütten’ Ağır Ceza 
Mahkemelerinde, Nurcan Baysal Diyarbakır’da Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargı-
lanacak. Muğla’nın Didim İlçesi’nde yerel gazete sahipleri Mustafa Öge ve Ergun 
Korkmaz ile muhabir Erdem Özen de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrikten’ Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkacak.

16 EKİM
• BirGün gazetesi 20-21 Ekim’de yapılacak İstanbul Barosu seçimlerini, 15 Ekim 

günkü nüshasında yapılmış gibi haber yayımladı. Gazete bir gün sonra yayım-
ladığı ‘Düzeltme ve özür’ yazısında yanlışlığın ‘Üzerinde çalışılacak taslak metin 
sehven editör programına gönderilmiştir. Bu hatadan dolayı özür ileriz” denildi.

• TRT’ye, Sabah gazetesinden Serdar Karagöz transfer edildi. ‘Daily Sabah’ genel 
yayın yönetmeni olan Karagöz, TRT Word’un da bünyesinde bulunduğu TRT Ulus-
lararası Haber kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütecek.

17 EKİM
• Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karar bağlanan dava-

da yurt dışında bulundukları için dosyaları ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can 
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Dündar ve gazeteci İlhan Tanır hakkında yargılandıkları İstanbul 27’nci Ağır Ceza 
Mahkemesi kırmızı bülten çıkarılması kararı verdi.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yıl önce Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan iki 
köşe yazısında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı davada karar çıktı. 
İstanbul 14’üncü Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada köşe yazılarını yazan Can 
Dündar ile gazetenin imtiyaz sahibi olan Yenigün Haber Ajansı o dönemki yöne-
tim kurulu başkanı Orhan Erinç 10 bin lira tazminatı 2014 yılından bu yana yasal 
faizleriyle ödemesine karar verildi.

18 EKİM
• Mezopotamya Ajansı muhabiri Yasin Kobulan hakkında, sosyal medya paylaşımla-

rında ‘zincirleme şekilde örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla İstanbul 30’uncu 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede 13 yıla kadar hapis istenen 
Kobulan’ın yargılanmasına 26 Aralık’ta başlanacak.

19 EKİM
• TRT’nin tarafsızlığını yitirdiği tartışmaları giderek yoğunlaşırken CHP İzmir Millet-

vekili Atila Sertel, “TRT’nin ne haberleri, ne dizileri izleniyor” dedi. Sertel, Mec-
lis’te düzenlediği basın toplantısında, son 14 yılda bandrol ve elektrik faturaların-
daki paylardan her vatandaşın TRT’ye 100 dolar ödediğini savundu. Kurumun, dış 
yapımlara çok para harcadığını da kaydeden Sertel, “TRT’nin kasasına birtakım 
eller uzanmış. TRT de elini vatandaşın cebine uzatmış durumda” dedi.

20 EKİM
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’’nin, iha-
lesiz et ithaliyle ilgili soru soran Fox TV muhabiri Dam-
la Yıldız Söken’i, “Ivır zıvır işlerle uğraşmayın. Yaptığınız 
gazetecilik değil maskaralık” diyerek azarlamasına, Basın 
Konseyi yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.  Bakan 
Pakdemirli’nin, soru soran gazetecilere ve gazetecilik 
mesleğine hakaret ettiği kaydedilen açıklamada, “Bakan 
gazeteciyi azarlayamaz” denildi.

BAKAN PAKDEMİRLE’NİN GAZETECİ 
AZARLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİK

“Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ihalesiz et 
alımı konusundaki iddiaları soran Fox TV muhabirini 

‘Bunlar ıvır zıvır işler’ diye azarlamış, bununla da kalma-
yıp ‘Gazetecilik değil, maskaralık yapıyorsunuz’ diyerek, 
halk adına soru soran gazetecilere ve gazetecilik mesle-

ğine açıkça hakaret etmiştir. 
Sayın Bakan Pakdemirli’nin daha önce de aynı muhabi-
rin soru sormasını danışmanının engellemesine seyirci 

kalmayı yeğlemişti. Oysa demokrasi, şeffaf yönetimlerin 
görev yaptığı rejimin adıdır. Kamu gücünü ve kamu kay-
naklarını kullananlar, halka hesap verir. Kamu adına soru 

soran gazetecilere hakaret etmez, sorularını yanıtlar. 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, kendisine 
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gayet saygılı üslupla soru soran Fox TV muhabirine yanıt vermesi; şayet yanıt veremi-
yorsa susması gerekirken hakaret etmesini şiddetle kınıyoruz. 

İki gündür gazetecilerden özür dilemesini beklediğimiz Tarım Bakanı’nın bu beklenti-
ye suskun kalması ise, bu açıklamanın yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. 

Sayın Pakdemirli’yi basın mensuplarına gazetecilik dersi vermeye kalkışmak yerine, 
üstlendiği Tarım ve Orman Bakanlığı görevini şeffaf ve hesap verebilen bir siyasetçi 

olarak yerine getirmesini tavsiye ederiz.”

22 EKİM
• Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin, kendisine soru soran Fox TV mu-

habirini “Yaptığınız gazetecilik değil maskaralık” diyerek azarlamasına, Basın Kon-
seyi’nden sonra meslek kuruluşları ve yazarlar da tepki gösterdi. İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler sendikası yaptıkları açıklamalarda Pakdemirli’yi eleş-
tirirken, Sözcü başyazarı Rahmi Turan da ‘Hancı ve Yolcu’ başlıklı yazısında, “Her 
soru vatandaş adına sorulmaktadır. Oysa Bakan efendi, ‘Bunlar ıvır zıvır işler’ diye 
kükrüyor Fox TV muhabirini azarlıyor. En azından ayıptır” ifadelerine yer verdi. 

23 EKİM
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilciliği tarafından hazırlanan Temmuz- Ey-

lül 2018 dönemi medya takip raporuna göre, çoğu ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt pro-
pagandası’ suçlamasıyla 123 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Bunlardan 36’sının 
yargılaması devam ediyor, mahkum olan 31’inin dosyaları istinafa veya Yargıtay’a 
taşındı, 27’si hükümlü, 29’unun da henüz iddianamesi hazırlanmadı. Üç aylık dö-
nemde 32 gazeteci, ‘hakaret’ suçlamasıyla açılan davalarda 75 yıl hapis cezası 
istemiyle yargılanıyor. Sulh Ceza Hakimleri ve mahkemelerin kararlarıyla internette 
çıkan en az 2 bin 518 haber veya linkine erişim yasağı getirildi. Aynı dönemde 85 
gazeteci, a işten çıkarıldı ya da yayın organının el değiştirmesi sonucu ayrılmak 
durumunda kaldı.

• Fransız gazeteci Albert Londres (1884-1932) anısına düzenlenen 80. Gazetecilik 
Ödülleri bu yıl Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla İstanbul’da 
yapılan törenle verildi. 

24 EKİM 
• Anayasa Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bir kadın gazete-

ci arasında telefon görüşmesinin ses kaydı ‘Şok diyaloglar’ başlığıyla yayımlayan 
Akit gazetesi yöneticilerine verilen tazminat cezasını yerinde buldu. Yeni Akit yö-
neticilerinin hak ihlali başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi kararında basın 
özgürlüğünün, ilgililerin meslek ahlakına saygı göstermelerini, doğru ve güvenilir 
bilgi verecek şekilde iyi niyetli olarak hareket etmelerini zorunlu kıldığını vurguladı.

25 EKİM 
• İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin aralarında Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Ha-

nım Büşra Erdal, Cuma Ulus ve Ünal Tanık’ın da bulunduğu 26 gazeteciye verdiği 
hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce onandı. Mu-
rat Aksoy ve Atilla Taş’ın cezaları 5 yıldan az olduğu için kesinleşirken, diğer 24 
sanığın dosyası Yargıtay’a taşınacak.
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• Cumhuriyet gazetesi okurlardan bağış toplamak için ‘Cumhuriyet İmece’ kam-
panyası başlattı. Kampanya ile ilgili yazıda, “Bu ülkenin aydınlık insanları biliyor 
ki, Elinizde tuttuğunuz Cumhuriyet gazetesinin patronu yok. Cumhuriyet Vakfı’na 
yapacağınız her bağış, 1923 devriminin yaktığı uygarlık ateşinin sönmemesi için 
tutuşan bir kav olacaktır” denildi.

• Suudi Arabistan vatandaşı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul 
Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin andından Uluslararası Gazeteciler Federas-
yonu (IFJ), dünya çapında medya çalışanlarının haklarını koruma altına alan bir 
Birleşmiş Milletler sözleşmesi talep etti. Ulusal gazetecilik örgütlerinin çatı örgütü 
olan IFJ, 134 ülkede temsil ediliyor ve 600 bin üyesi bulunuyor. 

26 EKİM
• Özgür Gündem gazetesin KHK ile kapatılmadan önce Nöbetçi Genel Yayın Yönet-

meni Hüseyin Akyol, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve yazar İhsan Çaralan, hakla-
rında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla açılan davada mahkum oldu. İstan-
bul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 1 yıl 10 ay 26’şar gün hapis 
cezasına çarptırılan Kızılkaya hakkında hükmün açıklanması geri bırakılırken, Akyol 
için ise gerekli koşullar oluşmadığı için geri bırakılmadı. Çaralan için de aynı suçtan 
11 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

• Hürriyet Daily News gazetesinde Nuray Mert’in yazılarına son verildi. Nuray Mert, 
“Hiç sansüre uğramadım. İngilizce analizler yapıyordum. En son Cemal Kaşıkçı ile 
ilgili biraz kuşkucu analiz yaptım. Yazılarıma son verilmesinin nedeni bu mu bilmiyo-
rum” dedi. Gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Yetkin de bir süre önce ayrılmıştı.

• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir süre önce kendisine soru sorduğu 
için azarladığı Fox TV muhabirlerine bu kez akreditasyon uyguladı. Pakdemirli’nin 
anayasal güvence altında bulunan basın özgürlüğünü tanımayan bu tutumlu mes-
lek kuruluşları tarafından kınandı. Basın Konseyi de Fox TV’ye akreditasyonu pro-
testo eden açıklama yaptı. 

FOX TV’YE AKREDİTASYON UYGULAMASINA TEPKİMİZ 
Basın Konseyi Fox TV’ye akreditasyonu protesto eden açıklama yaptı. ‘Bakan basın 

özgürlüğü tanımıyor’ başlıklı açıklamamız şöyle:
 “Soru sordukları için tepki gösterip gazeteciliğe hakaret eden Tarım bakanı Bekir 

Pakdemirli’nin, Fox muhabirlerinden özür dilemesini beklerken, daha büyük bir yan-
lışla, kendisinin çalışmalarını izlemek üzere toplantıya davet edilen aynı kuruluştan 

gazetecilerin salona alınmaması için görevlilere emir vermesini şaşkınlıkla karşıladık.
Tarım bakanı Pakdemirli’nin basına karşı akıl almaz tutumu aynen devam etmektedir.
Bu da gösteriyor ki Anayasamızın koruması altında olan basın ve ifadeyi yayma öz-

gürlüğü sayın Bakan tarafından tanınmamaktadır.
Bu tutumun demokrasiye anayasamıza aykırı olduğunu sayın Bakan’a bir kez daha 

üzülerek hatırlatmak zorunda kalıyoruz.
Halk adına haber izlerlerken gazetecilere uygulanan akreditasyon yasağının derhal 

kaldırılmasını bekliyoruz.”

28 EKİM
• Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat hakkında Yeni Akit gazetesinde tehdit 

içeren yazı yayımlandı. Kırıkkanat’ın, Halk TV’de katıldığı programdaki açıklama-
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larıyla Müslümanlara hakaret edildiği ileri sürülen “Meni Kırıkkanat’ın dili uzadı” 
başlıklı yazıda, “Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, küstah sözlerle Ak Parti ve 
Müslümanlara saldırdı” ifadeleri yer aldı.

30 EKİM
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Berlin’de düzenlediği basın toplantı-

sında ‘Gazetecilere Özgürlük’ yazılı tişört giyerek protesto gösterisinde bulunan 
gazeteci Adil Yiğit’in oturma izninin uzatılmayacağı, insani nedenlerle üçer aylık 
oturma izni verileceği açıklandı. DW Türkçeye röportaj veren Adil Yiğit, “Bana tek-
rar iltica etmem öneriliyor” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan’ın Merkel’le düzen-
lediği basın toplantısı sırasında Adil Yiğit protestosu nedeniyle salondan atılmıştı

31 EKİM
• FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini bildikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 

gazetecilerden Nazlı Ilıcak, ömür boyu hapis cezasına itirazının istinafta reddinden 
sonra Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de 2 askerin donarak şehit olmasıyla ilgili 
‘Komutan canlı yayında açıkladı: Yeni soğuk iklim kıyafeti geçen hafta gönderil-
miş’ haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesine hakaret etti. Soylu, Twitter hesabın-
dan “Cumhuriyet gazetesi namussuz bir çarpıtma yapmıştır. Münir Paşa’nın geçer 
hafta gönderildi dediği Ar-Ge’si yeni bitmiş, çok daha üst kademe teçhizatlardır. 
Buradan mevcut kışlıkların olmadığı, soğuğa karşı yeterli olmadığı anlamını çıkar-
mak, öncesini dinlememek zavallılıktır” ifadelerine yer verdi.

• Medyada ekim ayında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili rapor açıklayan CHP eski mil-
letvekili Barış Yarkadaş, “16 gazeteci ve 4 basın emekçisi gözaltına alındı.  2 ga-
zeteci tutuklandı, 2 gazeteciye dava açıldı, 7 gazeteci 16 yıl hapis cezası aldı. 27 
gazetecinin hapis cezası onandı. 2 gazeteci tehdit edildi, 2 kitap yasaklandı” dedi.

KASIM

1 KASIM
• Demirören Medya Grubu gazetelerinden Vatan 
yayınına son verdi. Gazete birinci sayfadan büyük pun-
tolarla ‘Bu Vatan size minnettardır’ yazısıyla okuyucu-
larına veda etti. Demirören Medya Grubu İcra Kurulu 
Başkanlığı, “Grubumuzun yeniden yapılanma çalışma-
larına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam zeden 
Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milli-
yet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucusuna ula-
şacaktır” açıklaması yapıldı. Açıklamada, dijital ortam-
da gazetevatan.com.tr yayınının süreceği de belirtildi.
• 17- 25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği 
iddiasıyla hakkında dava açılan Karşı Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni ve eski CHP milletvekili Eren Erdem, 
gazetenin sahibi Turan Ababey ile Kutlu Esendemir’in 
de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Silivri’de görülen duruşmada Eren Erdem, “Ömrüm 
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boyunca FETÖ’ye karşı mücadele verdim. 17-25 Aralık’tan 2 gün sonra, yani 5 
yıl önce halkı darbe ihtimalinden haberdar eden benim. Oysa o dönem iktidar 
Fethullahla fotoğraf çektiriyordu. FETÖ gerekçesiyle tutuklanacağım aklıma gel-
mezdi” dedi.

2 KASIM
• 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili belgeseli nedeniyle 5 ay önce tutuklanan gaze-

teci Ece Sevim Öztürk, İstanbul 27’nci Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen davada 
ilk kez hakim karşısına çıktı. Belgeselde kullandığı belgelerin resmi belgeler oldu-
ğunu, paylaştığı videoyu Anadolu Ajansı’nın da paylaştığını belirten Öztürk, “Hak 
ihlaline uğrayanları savundum diye suçlanıyorum Ben gazeteciyim sorgularım” 
dedi.  Mahkeme Başkanı’nın “Bu kadar araştırma gazetecilik merakı mı?” soru-
suna “Evet’ yanıtı veren Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı verilerek duruşma 
ertelendi.

5 KASIM
• Fenerbahçe TV eski haber müdürü Yasir Kaya, FETÖ terör örgütüne üye olduğu 

iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 32. Ağır 
ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Kaya’nın, hakkındaki hüküm kesinleşene 
kadar yurtdışına çıkma yasağının devamına karar verildi.

6 KASIM
• Paradise Papers haberleri için Cumhuriyet gazetesi eski finans editörü ve muhabiri 

Pelin Ünker’e, eski Başbakan Binali Yıldırım, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlama-
sıyla ceza davası açtı. Binali Yıldırım ve oğulları, Cumhuriyet gazetesi eski yönetim 
kurulu başkanı Orhan Erinç ve Pelin Ünker’e 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.  
İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 
27 Aralık’ta yapılacak. 

• BirGün gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir hakkında ‘Albayrak nereye o 
oraya’ başlıklı haberi nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturma açıldı. 

7 KASIM
• Eski medya patronu ve iş insanı Ethem Sancak’ın, Evrensel’ gazetesinde yayımla-

nan ‘Kirpi üreten medya patronu’ başlıklı yazı nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nde açılan tazminat davası sonuçlandı ve Evrensel 8 bin lira tazminat 
ödemeye mahkum edildi.

8 KASIM
• Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ile İzmir muhabir Gökmen Ulu, eski internet si-

tesi  haber müdürü Mediha Olgun ve mali işler müdürü Yonca Yücekaleli hakkında 
‘silahlı terör örgütünü yönetmek’,  ‘terör örgütüne yardım’ ve ‘örgüt propagandası’ 
yapmak suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. İstanbul 37’nci Ağır Ceza 
Mahkemesi, Burak Akbay hakkında verilen yakalama kararının kaldırılması talebini 
reddetti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 12 Mart 
2019 gününe erteledi.

• İstanbul Eminönü’nde tarihi hanın çatısına beton döken ve kuleye demir çakan bir 
grup, kendilerini görüntüleyen DHA droeuna tüfekle ateş açtı. Olay sonrası polisin 
gözaltına aldığı iki kişide tarihi eserler çıktı.
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• Birleşmiş milletler Bilim Eğitim ve Kültür kuruluşu UNESCO’nun yayımladığı ra-
porda, mesleki faaliyetlerinden dolayı dünyada her dört günde bir gazeteci öldü-
rüldüğü belirtildi. Raporda 2006 yılından bu yana toplam 1096 gazetecinin öldü-
rüldüğü, bu cinayetlerden ancak yüzde 10’unun aydınlatıldığı kaydedildi.

• Basın kartları verilmesinde ayrımcılık yapıldığını soru önergesiyle TBMM günde-
mine getiren CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Muhalif gazetecilere sarı basın 
kartı verilmiyor” dedi. Gürer, Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Basın Yayın Enfor-
masyon Genel Müdürlüğü’nün basın mensupları arasında ayrımcılık yaptığını; 
muhalif basın kuruluşları ve muhalif basın mensuplarının sarı basın karsı ve gri pa-
saport taleplerinin ‘yazışmalar devam ediyor’ denilerek karşılanmadığını söyledi.

9 KASIM
• Gazeteci Hüsnü Mahalli, hakkında açılan iki davada toplam 4 yıl 4 ay hapis ceza-

sına çarptırıldı. Bir televizyon kanalında 2016 yılında yaptığı konuşma nedeniyle 
hakkında İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Hüsnü Mahalli, 
‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına mahkum 
edildi. Mahalli’ye ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan da 1 yıl 8 ay 25 gün hapis 
cezası veren mahkeme bu cezayı erteledi.

• TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım tarafından, Paradise Belge-
leri karikatürü nedeniyle Evrensel gazetesine açılan tazminat davası sonuçlandı. 
İstanbul Anadolu 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Evrensel 
gazetesi ve Sefer Selvi’yi, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

12 KASIM
• Karar gazetesi ‘Kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama’ başlıklı yazıyla “Ya-

yına başladığımız 7 Mart 2016 tarihinden bu yana yoğun, sistematik ve arkası ke-
silmeyen baskılar ve ilan ambargosu ile karşı karşıyayız” dedi. Kamu ve özel sektör 
sektörün Karar’a ilan vermesinin engellendiği belirtilen yazıda, “Reklam verenler 
ve ilan- reklam dağıtımı yapan ajanslar, Karar’a ilan verilmemesi konusunda uyarı-
lıyor. Bu baskılar kanunlara aykırıdır, basın özgürlüğüne karşı da açık bir tehdit ve 
müdahaledir, suç teşkil etmektedir” denildi.

13 KASIM
• Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın, 10 Kasım günü ‘Gülmek Yasaktı’ başlıklı ya-

zısında Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul Gençlik kolları üyeleri 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardıç’ın yazasında ‘Genelev de kapalı mıydı, 
çocuktum bilmiyordum’ ifadelerini de kullandığı belirtilen suç duyurusunda bu 
yazıyla ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarının 
işlendiği savunuldu. Suç duyurusunda Engin Ardıç’ın, geçmişte FETÖ kumpasları-
na destek verdiği de ileri sürüldü.

• Ulusal Kanal, izleyicilerini uydu kirasını ödeyebilmek için imeceye davet etti. 
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, “Uydu kanalın şah damarı. 
Ödemesi dolar üzerinden yapılıyor. Katkı yapan dostlarımıza diyoruz ki yaptığınızı 
kendi dostlarınızdan da isteyin 16 Kasım’daki sıkıntıyı birlikte çözüp, yayınlarımızı 
gümbür gümbür sürdürelim” dedi.

14 KASIM
• CNN International Televizyon, muhabiri Jim Acosta’nın, Beyaz Saray’a girişinin 
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yasaklanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump hakkında ‘basın özgürlüğünü 
engellediği’ suçlamasıyla dava açtığını duyurdu. Başkan Trump, kendisine soru 
soran Jim Acosta ile tartışmış, ardından muhabirin Beyaz Saray’a girişi yasaklan-
mıştı. Trump, aleyhine haber yapan gazetecileri ‘halk düşmanı’ ilan ederek Beyaz 
Saray’a girişlerinin yasaklanacağını söylemişti.

15 KASIM
• Kapatılan Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal, ‘FETÖ örgütü yöneticiliği’ ve ‘darbe-

ye teşebbüs’ suçlamalarıyla yargılandığı Uşak Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘darbe-
ye teşebbüs’ sulamasından beraat etti, ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan 19.5 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

• Evrensel Gazetesi hakkında, hükümetin ekonomi politikalarının eleştirildiği haber-
de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a hakaret edildiği iddiasıyla Bakırköy 
2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 100 bin liralık tazminat davası açıldı.

16 KASIM
• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), program konuğu olan yazar Mine Kırıkka-

nat’ın konuşmasında ‘Gün gelecek biz de sizden hesap soracağız’ sözleri nedeniy-
le Halk TV’ye bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 1’i oranında idare para cezası 
verdi. Kurula sunulan uzman raporunda ‘toplumun bir kesimini aşağılamaktan’ 
yüzde 2 ila 5 arasında idari para cezası ve 5 kez program durdurma önerilmişti.

• Yayınevinin muhasebe bölümü için verilen iş ilanında ’Erkek adaylar ve türbanlı 
adayların cv’leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz’ ifadeleri için Türkiye İn-
san Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)  inanç ve cinsiyet ayrımcılığı yasağının ihlal 
edildiğine karar verdi. Kurum, yayınevine 3 bin, ilanı yayınlayan internet sitesine 
debin lira idare para cezası verdi.

18 KASIM
• ABD Başkanı Trump’un basın toplantısında tartıştığı CNN muhabiri Jim Acos-

ta’nın, iptal edilen Beyaz Saray’a giriş kartı, mahkeme kararıyla iade edildi.  CNN 
muhabiri Jim Acosta’nın basın kartının alınmasının anayasaya aykırı olduğu gerek-
çesiyle Trump ve Beyaz Saray üst düzey yetkilisi 6 kişi hakkında dava açtı. Federal 
Mahkeme hakimi Timoty J. Kely, dava sonuçlanana kadar Jim Acosta’nın  basın 
kartının geri verilmesini kararlaştırdı. Bu karar CNN’nin, Başkan Tump ve danış-
manları aleyhine açtığı davanın ilk zaferi olarak değerlendirildi.

19 KASIM
• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Güvenlik Forumu için gittiği Kana-

da’da BBC Türkçe Servisi’nden Yelda Hakim’in tutuklu gazetecilerle ilgili sorularını 
yanıtladı. Türkiye’de tutuklu gazeteci olmadığını ileri süren Akar, “Hapistekiler ka-
palı kapılar arkasındaki faaliyetleri nedeniyle haklarında hazırlanan dosyalar kap-
samında cezaevindeler. Bunların hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezae-
vinde değil. Bu asla gerçekçi değil” dedi

• Hürriyet, her hafta yazan Selçuk Şirin ve Özgür Bolat’la yollarını ayırdı. Okur tem-
silcisi Faruk Bildirici konuyu gazete yönetimine sorduğunu ve iki yazarın ‘son eko-
nomik sıkıntılar, dövizdeki artış, kağıt fiyatlarının artması ve buna bağlı sayfa sayı-
sının azaltılması’ nedeniyle yazılarına son verildiğini yazdı.

• Gazeteci Deniz Zeyrek, Hürriyet’le yollarını ayırdıktan bir ay sonra Sözcü’de yaz-
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maya başladı. Haftanın pazartesi ve çarşamba günleri yazacağını açıklayan Zeyrek 
ilk yazısında, “Bugünden itibaren Türkiye’nin en ‘organik’ gazetesinde yazmaya 
başlıyorum ve izin verirseniz sizlerle birlikte e büyük okur ailesinin bir ferdi olmak 
istiyorum” ifadelerine yer verdi.

• Sabah gazetesi okur temsilcisi İbrahim Altay, ‘Bir intihal vakası’ başlıklı yazısın-
da gazetenin turizm ekinde ‘Ağrı’nın Gözdesi İshakpaşa Sarayı’ başlıklı yazının 
kurtulportali.gov.tr internet sitesinden kelimesi kelimesine kopyalandığını belirtti. 
Altay, Editörlerimiz ‘altın makas’ olarak tabir edebileceğimiz bu kes ve yapıştır 
yöntemlerini kesinlikle kullanmamalı” diye yazdı.

20 KASIM
• Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyımın harcamalarına ilişkin haberi ne-

deniyle hakkında ‘hakaret’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada 
11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan gazeteci Sedat Sur, cezaevine girdi. Hak-
kındaki hükmün kesinleşmesi üzerine Midyat Cezaevi’ne konulan Sedat Sur’un 
cezası 1 yılın altında olduğu için evrakların ulaşmasının ardından tahliye edilmesi 
bekleniyor.

21 KASIM
• Basında bazı köşe yazarlarının, para karşılığı röportaj yaptıkları ve köşelerinde gizli 

reklam yaptıkları iddiasının ortaya atılmasıyla başlayan tartışmalar, Basın Konseyi 
Yüksek Kurulu toplantısında görüşüldü. Yapılan açıklamada, böyle bir olayın etik 
olmadığı ve Basın Meslek İlkeleri’n ihlale olacağı görüşün vurgulandı.

KÖŞE YAZARLARININ PARALI RÖPORTAJ TARTIŞMASI
“BASIN KONSEYİ’NİN TÜRK MEDYASINA ÖNEMLİ HATIRLATMASI: 

- TÜRK BASINININ İNANDIRICILIĞI VE SAYGINLIĞI HER DEĞERİN ÜSTÜNDEDİR 
- YAYINLAR REKLAM AMAÇLI YAPILIYORSA MUTLAKA ‘REKLAM’ VE ‘TANITIM’ 

LOGOSU KULLANILMALIDIR
Son günlerde medyamızda yer alan birtakım iddialar Basın Konseyi’nce endişeyle 

izlenmektedir. Söz konusu iddialara göre, Türk basınında bazı gazeteciler yazıları veya 
röportajları karşılığında muhataplarından para almakta, bazı gazete sahiplerinin bu 

durumdan haberdar oldukları ileri sürülmektedir.
Basın Konseyi bu iddiaların gerçeklik payını bilmemektedir. Bununla birlikte, Basın 

Meslek İlkeleri’mize göre, iddia edilen türden davranışlara girişmenin ciddi bir mesle-
ki ihlali teşkil edeceğini vurgulamak isteriz.
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 Basın Meslek İlkeleri’nin 3. maddesine göre “Kamusal bir görev olan gazetecilik, 
ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.” Gazetecinin yazdığı yazının içe-
riği karşılığında ilgili kişilerden parasal veya başka türden herhangi bir menfaat elde 

etmesi, etik açıdan kabul edilemez bir davranıştır. 
Basın Meslek İlkeleri’nin 12. maddesine göre “Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın say-
gınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.” Şüphesiz, 
bir gazetecinin tarafsız ve bağımsız olmadığı izlenimini doğuracak şekilde, hakkında 
yazı yazdığı kişilerle parasal veya başkaca menfaat ilişkisinin olması, gazeteci sıfatının 

gerektirdiği saygınlığa aykırı düşecektir. 
Basın Meslek İlkeleri’nin 14. maddesine göre “İlan ve reklam niteliğindeki yayınların 
bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.” Buradaki amaç, okuyu-
cunun yanıltılmasının veya gizlice yönlendirilmesinin önüne geçmektir. Haber veya 

röportaj ya da köşe yazısı kisvesi altında bazı kişilerin, şirketlerin veya ürünlerin övül-
mesi, aslında gizli olarak reklam yapılması anlamına gelir. Bu ise, okuyucuyu yanıltma-

ma yasağının dolanılması demektir. 
Yukarıda anılan ilkelere uyulmamasının, yazar- muhabir ile bir bütün olarak Türk ba-
sınının inandırıcılığını ve saygınlığını ciddi şekilde sarsacağı açıktır. Bu bakımdan, 

medyamızda yer alan tüm kişi ve kurumların yukarıda belirtilen hususlara azami özeni 
göstereceklerine inanıyoruz.

Bu tür yayınların reklam amaçlı yapılıyorsa, mutlaka ‘ilan- reklam- tanıtım’ logosu 
başlığı altında yayınlanması gerektiğini hatırlatırız.” 

         
22 KASIM
• Azadiya Welat gazetesi eski yazı işleri müdürü İsmail Çoban, Diyarbakır 7’nci Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
• Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün de bulunduğu uluslara-

rası 9 kuruluş, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica 
Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’a 
mektup göndererek “Ankara’da yapacağınız temaslarda ‘Türkiye’deki ifade öz-
gürlüğü krizini masaya yatırın” çağrısı yaptı. Mektupta, Türkiye’de halen 160’tan 
fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ve işsiz kalan gazeteci sayısının 10 bini bul-
duğu görüşü savunuldu.

23 KASIM
• Gazeteci Murat Aksoy,’FETÖ’nün medya yapılan-
ması’ iddiasıyla yargılandığı davada aldığı 2 yıl 1 ay 
hapis cezasının infazı için teslim olmak üzere adliye-
ye gitti. Tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilen 
Aksoy’un kalan cezası için cezaevi yönetimi dene-
timli serbestlik konusu değerlendirecek.
• KHK ile kapatılan Samanyolu TV’de ’Maceracı’ 
adlı gezi programını sunan Murat Yeni, Erzincan’da 
yürütülen terör örgütüyle ilgili soruşturma nedeniy-
le İstanbul’da gözaltına alındı. Erzincan’a götürülen 
Murat Yeni sorgusunun ardından çıkarıldığı mahke-
mede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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26 KASIM
• Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat hakkında Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’a hakaret etiği iddiasıyla açılan davada yargılanıyor. Offshore 
hesapları konusundaki haberler ve köşesinde “Erdoğan, ailesiyle ilgili bu iddialara 
muhatapları ne diyor?” ifadelerine yer veren Fatih Polat hakkında, Bakırköy 31. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme, du-
ruşmayı 7 Şubat 2019 tarihine erteledi.

27 KASIM
• Takvim Gazetesi haber müdürü Mevlüt Yüksel, ‘kişisel verilere hukuka aykırı ola-

rak ele geçirmek ve yaymak’ suçlamasıyla İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 2 yıldan az 
olmadığı için ertelenmedi. Mevlüt Yüksel, 2017 yılı şubat ayında İstanbul Üniversi-
tesi’nde çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerin fotoğraflarını sosyal 
medyada yayınlayıp hedef göstermekten suçlu bulundu.

28 KASIM
• Gazeteciler, tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması için Bakırköy Kadın Ce-

zaevi önünde basın açıklaması yaptı. Özgür Basın Emekçileri adıyla toplanan bir 
grup gazetecinin eyleminde tutuklu gazetecilerin yargılandığı davalara dikkat çe-
kildi ve ‘Gazetecilik suç değildir, tutuklu gazetecilere özgürlük’ pankartı açıldı.

29 KASIM
•  Hatay’da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Çiçek F. sosyal medya paylaşımında 

Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye sevk edilen Dr. Çiçek F., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

30 KASIM
• Köşe yazarı Nagehan Alçı’yı, Ergenekon davası sanıklarından Muzaffer Tekin ‘e 

‘azmettirici tetikçi’ dediği iddiasıyla 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum eden 
Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını Yargıtay bozdu. Bozma kararına gerek-
çe olarak ‘Köşe yazısının içeriğinin yayın tarihinde kamuoyunun ilgilendiği konular 
arasında bulunmasını’ gösterdi. Silivri Cezaevi’nde bir süre tutuklu kalan Muzaffer 
Tekin tahliye oluktan sonra kanserden vefat etmişti.

• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampan-
yasına katıldıkları için 4’ü gazeteci 5 kişiye verilen hapis cezaları istinafta onandı. 
İstanbul 13’üncü Ağır ceza Mahkemesi gazeteciler Ayşe Düzkan, Ragıp Duran ve 
Hüseyin Bektaş ile Mehmet Ali Çelebi’yi 1’er yıl 6’şar ay, gazeteci Hüseyin Akyol’u 
da ‘örgüt propagandasından’ 3 yıl 9 ay hapse çarptırmıştı. Karara itirazı görüşen 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği 
cezanın hukuku aykırılığının bulunmadığına karar verdi.

ARALIK

1 ARALIK

• Uluslararası Basın Enstitüsü, geçen hafta Berlin’de ‘Türkiye’de kuşatma altındaki 
basın özgürlüğü’ konulu toplantı düzenledi. Avrupa Birliği binasındaki toplantıya 
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Türkiye’den gazeteci, hukukçu ve meslek örgütü üyeleri katıldı. Sözcü yazarı Çiğ-
dem Toker’in de konuşmacı olarak katıldığı toplantıda iki oturum halinde, gaze-
teciliğin haber alma hakkının içinde bulunduğu hukuksal, fiziki ve fiili koşulla, bu 
koşullar altında haberciliği sürdürmenin zorlukları;, etkin bir dayanışmanın önemi 
ve Avrupa Birliği’nin rolü ele alındı..

3 ARALIK
• Cumhuriyet gazetesinin Ak Parti içinde güç savaşı veren ‘Beratçı’, ‘Soylucu’ ve 

‘Bilalci’ ekiplerin olduğu manşetiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tehdit gibi 
açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından, “Cumhuriyet gazetesi zihniyeti fitneci-
dir. Bir başbakan iki bakan astılar. 1960’tan beri bütün darbeleri mayaladılar, ancak 
doymadılar. Dişlerine kan değdi bir kere” paylaşımında bulundu.

4 ARALIK
• Cumhuriyet Gazetesi, eski BM Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral’ın yazıla-

rına son verdi. Osman Kavala’nın, Soros’la ilişkisini yazdığı yazısının sansürlendi-
ğini söyleyen Soral, Twitter hesabından ‘Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev 
Coşkun ile yaptığım görüşmede; gazetede yazmamım istenmediğini, yazılara son 
verildiğini söyledi Okuyucuları bilgilendirme sorumluluğu ile kamuoyu ile paylaşı-
yorum’ duyurusunda bulundu.

• TMSF’ye devredilen Gün Matbaacılık çalışanlarının. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ‘örgüt’ suçlamasıyla yargılandığı 21 sanıklı davada, tutuklu 12 sa-
nıktan 3’ü tahliye edildi. Gün Matbaacılık İmtiyaz Sahibi Kasım Zengin, “Bir mat-
baanın tüm çalışanlarının gözaltına alınarak tutuklanması tarihte ilktir” dedi. 

5 ARALIK
• BirGün gazetesinde 3 yıl önce yayımlanan “ABD, Erdoğan’ın cihatçılara destek 

verdiğini kanıtladı’ başlıkla haber nedeniyle Yayın Kurulu üyesi Can Uğur ve Yö-
netim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın 11’er ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme hükmün açıklamasını geri bıraktı.

• Anayasa Mahkemesi, Bianet’te 12 yıl önce yayımlanan ‘Sıcak iş ilişkileri değil ta-
ciz’ başlıklı habere getirilen erişeme engelleme kararın yapılan itirazı görüşte ve 
haberin kaldırılmasıyla ‘İfade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine’ karar verdi.

6 ARALIK
• Gazeteci Can Dündar hakkında 5 yıl sonra yeniden açılan Gezi olayları soruştur-

masında, eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Ha-
kimliği’nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. 

• Van’da geçen nisan ayında gözaltına alınan ve ‘örgüt’ üyeliği’ suçlamasıyla tu-
tuklanan gazeteci Mehmet Dursun, Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davada ilk duruşmaya çıktı. Dursun’un avukatları, müvekkillerinin haber kaynak-
ları ile yaptığı görüşmeyi haber olarak yayımladığını bunun da ifade özgürlüğü 
kapsamında olduğunu savundu. Mahkeme, Dursun’un tahliyesini kararlaştırırken 
duruşmayı 15 Mayıs 2019 tarihine bıraktı.

• Etkin Haber Ajansı çalışanları hakkında İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davada tutuklu 4 sanıktan , Ferhan Harun Pehlivan ve Gülsen İmer tahli-
ye edildi, Semiha Şahin ve Pınar Gayıp‘ın tutukluluklarının devamına karar verildi.
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7 ARALIK
• Gazeteci Çiğdem Toker’in 15 Eylül 2017 tarihinde Cumhuriyet gazetesindeki 

‘Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan’ başlıklı yazısı nedeniyle, Bayburt Grup 
bünyesindeki Argobay Seracılık Şirketi’nin açtığı 1.5 milyon liralık tazminat davası 
reddedildi. Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada savuma 
yapan Çiğdem Toker, ‘büyük tazminat talebiyle açılan bu davanın basını yıldırma 
amacına yönelik olduğunu’ savundu. Aynı grubun bir başka şirketinin Toker hak-
kında açtığı 1.5 milyon liralık bir başka tazminat davası bulunuyor.

• * RTÜK, ‘Kadın’ dizisinde ‘çarpık ilişkilerin konu edilmesi’ nedeniyle Fox TV’ye ida-
re para cezası verilmesini kararlaştırdı. Dizide, ‘baldızı’ canlandıran karakterin, acil 
ihtiyacı olan alasına ilik vermeye eniştesiyle uygunsuz fotoğraf çektirme karşılığın-
da razı olmasının konu edilmesi, RTÜK tarafından genel ahlak ve toplumun milli ve 
manevi değerleriyle bağdaşmadığı nedeniyle para cezası verdi. RTÜK ayrıca Tele 
1 ve Beyaz TV’ye de idari para cezası uyguladı.

10 ARALIK
• * Gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iktidarın basına yöne-

lik baskı ve sansür uygulamalarını içeren ‘2018 Basın Özgürlüğü Raporu’nu, açık-
larken, bu yıl 74 gazetecinin mahkum olduğunu, verilen ceza toplamının 400 yılı 
bulduğunu, 145 gazetecinin cezaevinde olduğunu, RTÜK’ün bu yılın ilk 10 ayında 
radyo ve televizyonlara 49 program durdurma ve 59 işlem karşılığında 4 milyon 
635 bin 451 lira tutarında para cezası verdiğini söyledi.

11 ARALIK
• * İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sözcü gazetesine yönelik soruşturma ta-

mamlandı, Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlar Emin Çölaşan, Necati Doğru, 
internet yayın yönetmeni Mustafa Çetin, internet haber koordinatörü Yücel Arı 
hakkında ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle 
dava açıldı. Sözcü’nün yazar ve yöneticilerine yöneltilen ‘FETÖ silahlı terör örgütü 
içindeki hiyerarşik yapıya dahil bulmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etmek’ 
suçlaması hem Sözcü gazetesi hem hukukçular tarafından ‘akıl dışı’ denilerek tep-
kiyle karşılandı. Yapılan açıklamalarda, Sözcü gazetesi ve yazarlarının FETÖ hiçbir 
ilişkisinin olamayacağı belirtilerek, açılan davanın yerel seçimler öncesi muhalif 
basına gözdağı olduğu vurgulandı. Davanın açıldığı İstanbul 37’nci Ağır ceza 
Mahkemesi’nde, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanı hakkında daha önce 
açılan davanın yargılaması da bir yılı aşkın sürüyor.

12 ARALIK
• * Gazeteci Ece Sevim Öztürk, sosyal medya paylaşımları ve ‘Deniz Kuvvetleri’nin En 

Karanlık Günü: 15 Temmuz’ belgeseli nedeniyle tutuklu yargılandığı İstanbul 37’nci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 
gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde tutarak 
tahliye ettiği Öztürk için adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koydu. 
 
* Gazeteci Çiğdem Toker, daha önce çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde yazdığı ‘Ta-
sarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın’ başlıklı yazısı nedeniyle Ankara 13’üncü 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan 1.5 milyon liralık davanın duruşması, hakimin 
izinli olması nedeniyle ertelendi. Davayı daha önce bir başka şirketinin açtığı 1.5 
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milyon liralık tazminat davası reddedilen Bayburt Grup’un Şenbay Madencilik Şir-
keti açmıştı.

• İktidara yakın medyanın hedef aldığı Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal 
hakkında Antalya Adliyesi’ne giden bir derneğin yöneticileri, suç duyurusunda 
bulundu. Bu kişiler, Fatih Portakal’ın Fransa’daki olayları anlatırken, orada olduğu 
gibi ‘halkı ayaklanmaya davet ettiğini’ ileri sürdüler.

13 ARALIK
• Gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddi-

asıyla yargılandığı İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına çarptırıldı. 

• Sabah gazetesi muhabiri Dilek Yaman’a hakkında haber yaptığı sunucu Neşe Sap-
maz’ın açtığı davada 2 ay süreyle uzaklaştırma cezası verildi. Neşe Sapmaz, Bakır-
köy 4. Aile Mahkemesi’nde açtığı davada ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında kendisiyle ilgili haber yapan muhabir 
Dilek Yaman’a karşı koruma tedbirini alınmasını istemişti.

14 ARALIK
• Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) yayımladığı raporda, dünya çapında mes-

leğini yaptığı için 251 gazetecinin tutuklu olduğunu, bunlardan 68’inin Türkiye’de 
bulunduğu yer aldı. Raporu hazırlayan Elena Beiser, Filipinler ve Türkiye gibi ülke-
lerde, hükümet eleştirisinde bulunan gazetecilerin sıklıkla ‘yanış haber’ yapmakla 
suçlandığına dikkati çekti. Rapora göre Türkiye, tutuklu bulunan 68 gazeteciyle 
dünyada basın özgürlüğünü en çok ihlal eden ülke olurken, Mısır 25 gazeteciyle 
Türkiye’nin ardından geliyor.

• Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmetleri Vak-
fı’nın (TÜRGEV) açtığı davada İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 5 
kuruş tazminat ödemeye mahkum edildi. Takan dava konusu yazısında TÜRGEV 
yurtlarını FETÖ’nün ‘Işık Evleri’ne benzetmişti.

18 ARALIK
• Gazeteci Yazgülü Aldoğan, attığı tweet nedeniyle yargılandığı davada 10 ay hapis 

cezasına çarptırıldığı. İstanbul 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ve İçişleri 
Bakanlığı’nın da taraf olduğu davada savunma yapan Aldoğan, 40 yıllık gazeteci 
olduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

BASIN KARTLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ AÇIKLAMAMIZ
Basın Konseyi, Basın Kartları Yönetmeliği’nde yapılan son düzenlemelerin, basın öz-
gürlüğünü, halkın haber alma hakkını ve gazetecilerin mesleğini özgürce yapabilme-

sini olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Konsey’in açıklaması şöyle: 
“Basın Kartları Yönetmeliği’nde yapılan ve Resmi Gazetede yayınlanan son düzenle-

me, basın kartlarının iptalini kolaylaştıracak niteliğe büründürüldüğü görülmekte. 
Yeni yönetmeliğin;  

29. maddesi, ‘mili güvenlik ya da kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunulması 
veya bu tür davranışları alışkanlık edinilmesi’ halinde basın kartının iptal edileceğini 

içeriyor.  
Çok muğlak ifadeler içeren bu madde, keyfi kararlara yol açabilir. 

6’ncı madde ile de basın kartı verilmesi için, belli suçlardan hüküm giymeme koşulu 
getiriliyor. Bu durumda yazdıklarından ötürü hakkında dava açılan pek çok gazeteci, 

basın kartını kaybetme tehlikesi yaşayabilir. 
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Ayrıca, yeni çıkarılan bu yönetmelikle, basın kartı komisyonunda meslek örgütlerinin 
temsili de kısıtlanıyor. Son derece antidemokratik bir adım olarak değerlendirdiğimiz 

söz konusu değişiklikten vazgeçilmesini talep ediyoruz. 
Bu nedenlerle, yapılan düzenlemelerin geri çekilmesini, yönetmeliğin gazeteciler 

lehine düzenlenerek yenilenmesini bekliyoruz. 
Demokrasilerin olmazsa olmazlarından birisi de basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü 
için gazeteciler rahatlıkla yazabilmeli, çizebilmeli ve düşüncelerini ifade edebilmelidir. 
Bunun için basın kartlarını devlet değil gazetecilerin bağlı oldukları meslek örgütleri 
ve sendikalardan oluşan bir komisyon vermelidir. Eğer bu yapılmayacaksa basın ör-
gütlerinin de çağrıları doğrultusunda bu yönetmelik iptal edilmeli, meslek örgütleri-
nin önerileri doğrultusunda basın kartı uygulaması gazeteciyi, basın özgürlüğünü ve 

demokrasiyi koruyan bir yapıya kavuşturulmalıdır.”

19 ARALIK
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2018 Basın Özgürlüğü Yıl-

lık Bilançosuna göre Türkiye tutuklu gazeteci sayısında dünyada üçüncü sırada yer 
aldı. RSF’ye göre dünya genelinde hapiste 348 gazeteci bulunuyor bunların yarı-
dan fazlası Çin, Mısır, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’daki cezaevlerinde.  Tutuklu 
gazeteci sıralamasında Çin 60 gazeteciyle birinci sırada. Mısır’da 38 ve Türkiye’de 
33 gazeteciyle üçüncü sırada bulunuyor. 

• Mezopotamya Ajansı muhabiri Hamza Gündüz, sosyal medya paylaşımlarında 
‘örgüt propagandası’ yaptığı suçlamasıyla yargılandığı Hakkari 3’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 
hükmün açıklanmasını geri bırakarak bu cezası 5 yıl süreyle erteledi. 

20 ARALIK
• Basın Kartları Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenleme basın meslek kuruluşla-

rınca tepkiyle karşılanırken, bir çok gazetecinin basın kartının iptal edildiği ortaya 
çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP milletvekili Atila Sertel’in soru 
önergesine verdiği yanıtta, 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında 1954 
basın kartının iptal edildiğini açıkladı. Bunlardan 705’inin 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra kapatılan FETÖ’nun yayın kuruluşlarında çalışanlar olduğu belirtildi.

•  Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ‘Bu suça ortak 
olamayacağız’ başlıklı bildiriye imza attığı için yargılandığı İstanbul 37’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı

• Red Dergisi genel yayın yönetmeni Hakan Gülseven, Yurt gazetesindeki yazıları 
nedeniyle verilen 31 bin 500 lira tazminat cezası ödenmeyince tutuklanarak Mal-
tepe Cezaevine gönderildi. Gülseven, Haziran ayında da aynı nedenlerle tutuk-
lanmıştı.

21 ARALIK
• Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, geçen yıl yazdığı iki köşe yazısı nede-

niyle İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 5 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

• Yazar İhsan Eliaçık, dün ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi’nde, Batman’da 
hakkında açılan başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sesli 
ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde oluşan arıza nedeniyle ifadesi alınamayan Elia-
çık, bugün ifade verdikten sonra serbest kaldı.
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• Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, toplatılan ‘Devlet Bahçeli ve Ülkücü-
ler’ kitabı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla 
Ankara 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada beraat etti. 

21 ARALIK
• Halk TV’deki yayınlanan ‘Halk Arenası’ programına katılan Metin Akpınar ve Müj-

dat Gezen’in, buradaki sözlerinden dolayı ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘darbeye 
çağrı’ ve ‘ölüm tehdidi’ suçlamaları nedeniyle haklarında soruşturma açıldı. Akpı-
nar oynadıkları Gergedanlar oyununun konusunu anlatarak, “Eğer bu polarizasyon 
böyle devam ederse bırakın sokakta hak aramayı, Allah korusun iç savaşa kadar 
gideriz. Bundan kurtulmanın tek yolu da demokrasidir” demişti. Müjdat Gezen de 
“Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor. Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi 
sınayamazsın. Haddini bil” ifadelerini kullanmıştı.demişti.

24 ARALIK
• Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, İstanbul’da çeşitli programlarda halka 

hitabında ‘Bedelini ödeyecekler’ dediği sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Ge-
zen, haklarında açılan soruşturmada ifade verdi. Akpınar ve Gezen’in evlerine bu 
sabah polis gitti. Metin Akpınar polislerin gelmesinin ardından evinden çıkarken, 
“Savcı bey çağırdı, ifade vermeye gidiyoruz” dedi. Evine giden polislerce adliye-
ye götürülen Müjdat Gezen de “Savcıya gidiyorum, ifade vereceğim. Yalnız Er-
doğan’a değil, hiç kimseye benim vatanseverliğimi yargılama hakkı vermiyorum” 
diye konuştu.

26 ARALIK
• FETÖ davasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen gazeteci 

Nazlı Ilıcak, 2016 yılında sosyal medyada paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. İstanbul Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği bu cezada 
‘sanığın suça eğilimli olumsuz kişiliğini’ gerekçe göstererek indirime gitmedi.

27 ARALIK
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

mitinglerde gazeteci Fatih Portakal ile sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’i 
hedef gösteren konuşmalarının ardından resen harekete geçti. Kurul, ‘toplumu 
kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duygularını oluşturmak’ gerek-
çeleriyle Fox TV ve Halk TV’ye ceza yağdırdı. Fox TV’ye ayrıca ‘tarafsızlık ilkesini 
esas almamak’ suçlamasıyla da ceza verildi. RTÜK’ün aldığı kararlar gereğince 
Fox TV’de Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber programı 3 gün yayınlanmayacak, 
ayrıca kanal bir aylık reklam gelirlerinin yüzde 3’ü (yaklaşık 1 milyon lira) para ce-
zası ödeyecek. Halk TV’de ise 5 kez Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in katıldığı 
program, 3 kez de Yılmaz Özdil’in katıldığı program nedeniyle Halk Arenası prog-
ramının toplam 8 hafta yayınlanması yasaklandı. Kanala ayrıca bir aylık reklam 
gelirinin yüzde 5’i (yaklaşık 180 bin lira) para cezası verildi. Fox TV ve Halk TV, bir 
yıl içinde aynı maddelerden bir kez daha ceza almaları durumunda, lisansı iptali 
ile karşı karşıya kalacak. 

28 ARALIK
• RTÜK’ün iktidara muhalif gösterilen televizyon kanallarına verdiği ağır cezalar tep-
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kiyle karşılandı. Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber için 3 yayın durdurma ve 1 
milyon liraya yakın para cezası verilen Fox TV’nin Haber Genel Yayın Yönetmeni 
Doğan Şentürk, “Biz haberciyiz. İşimiz, haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, 
korkmadan vermek ve sorgulamak. Şimdiye kadar bunu yaptık, bundan sonra da 
bunu yapacağız” dedi. Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da sosyal medyadan 
“Fox Haber’e yasak koydukça daha fazla insanın evinde izleniyor. Bilmiyorlar mı 
hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını” paylaşımında bulundu.

• Tutuklamaları protesto için avukatların 6 Nisan 2017 tarihinde Çağlayan’daki İs-
tanbul Adliyesi’nde başlattığı ve her hafta tuttukları ‘Adalet Nöbeti’ son kez tu-
tuldu. 85’inci haftada sonlandırılan eylemde ‘Herkes için adalet’ pankartı açıldı 
ve adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluk devam ettiği sürece adalet mücadelesinin 
başka biçimler ve araçlarla devam edeceği belirtildi.

30 ARALIK
• Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş,2018 yılı içinde 123 gazeteci ile 50 basın ça-

lışanının gözaltına alındığını, 105 gazetecinin hakim karşısına çıktığını ve 45 gaze-
tecinin tutuklandığını söyledi. Mahkemelerde bir yıl içinde 102 gazetecinin hapis 
cezasına çarptırıldığını belirten Yarkadaş, 33 gazeteciye dava açıldığını, 22 gaze-
tecinin saldırıya uğradığını, 1 gazetecinin öldürüldüğünü, 10 gazetecinin tehdit 
edildiğini ve 25 gazeteciye soruşturma açıldığını anlattı.

31 ARALIK
• Oda TV’de ilahiyatçı Nazif Ay’ın kaleme aldığı ve ‘cihat’ kavramının ders kitapla-

rına girmesini eleştiren yazısı üzerine Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ‘ilkha.com’ 
haber sitesi ‘Karanlık Oda’dan Peygamberimizi ze büyük hakaret’ başlığıyla hedef 
gösteren kampanya başlattı. Bu haber sitesine röportaj veren Siirt Müftüsü Ahmet 
Altıok, Fransa’daki Charlie Hebdo katliamını örnek göstererek şöyle dedi: “Müs-
lümanları dilleriyle istihza ederek alay ederek kampanyalarla bir takım algı operas-
yonlarıyla hareket eden insanların hiçbirinin yanına kar kalmamıştır bu yaptıkları. 
Ben inanıyorum ki toplum vicdanında bunlar yine mahkum olacaklar. Ve özür di-
lemeye davet ediyorum bu beyefendileri. Çünkü tevbe kabul edilir biliyorsunuz, 
ölmeden önce.” Müftüanün bu açıklaması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.
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BASIN TOPLANTISI
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ‘2018 İfade ve
Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı

TÜRENÇ: MEDYAMIZ İÇİN YİNE KAPKARA BİR YIL YAŞADIK

TÜRKİYE HABERE SUSADI

Değerli basın mensupları
Basın Konseyi, 32 yıldır ifade ve basın özgürlüğünün evrensel standartlarıyla ülkemizde 
tam olarak yerleşmesi ve Basın Meslek İlkeleri’nin medyamızda titizlikle uygulanması 
için çalışmaktadır.
Medya kuruluşları, basın çalışanları ve basın örgütleri olarak, bir yandan siyasetin ve 
yargının; öte yandan da ekonomik güçlüklerin kuşatması altında tam bir ateş çembe-
rinden geçmekteyiz. 
2018 yılında yaşadıklarımız, basın tarihimize ‘KARA YIL’ olarak geçecek.
İfade ve basın özgürlüğü açısından,2018’i değerlendirdiğimizde;

YAŞADIKLARIMIZ ÖZETLE ŞÖYLE:
• İki yılın ardından, bu yılın 8’inci ayında kaldırılan OHAL’den sonra, yeni Türkiye 

sisteminde de gazeteciler yine toplu gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldı. Yargı, 
medyanın üzerinden adeta silindir gibi geçti.

• Haberlerde ve yazılarda iktidara yönelik en küçük eleştiride bulunan meslektaşları-
mıza hemen ‘örgüt’ yaftası yapıştırılarak soruşturmalar başlatıldı, peş peşe davalar 
açıldı.

• Aralarında Basın Konseyi Yüksek kurulu üyemiz Yazgülü Aldoğan’ın da bulunduğu 
çok sayıda gazeteci, tartışmalı iddianame ve gerekçelerle hapis cezalarına çarp-
tırıldı.

• Gazetecilik ‘terör suçu’ sayılarak birçok gazeteci, yasalarımızdan kaldırılan idamın 
karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına mahkum edildi.

• En son, 2 yıl önce yaptığı sosyal paylaşımından dolayı, Ilıcak hakkında açılan dava, 
yılın son günlerinde, karara bağlandı. Cumhurbaşkanına hakarette bulunduğu id-
diasıyla,1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ilıcak’ı peşinen ‘suç işlemeye meyilli’ 
ve ‘olumsuz kişiliğe sahip’ bulan mahkeme, cezayı da ertelemedi. 

• Cumhuriyet gazetesi davasında meslektaşlarımız toplu olarak ağır cezalara çarp-
tırıldı.

• Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘uzun tutukluluk’ ve 
‘adil yargılamanın yapılmaması’ gibi nedenlerle verdiği ‘hak ihlali’ kararlarına, si-
yasi anlayışın çizgisinde, kimi mahkemeler ve hakimler direndi.

• Bağımsız ve özgür gazetecilik yapan medya kuruluşları ve gazeteciler, birçok kişi 
ve çevre tarafından adeta şeytanlaştırılmaya çalışıldı. Cumhuriyet ve Sözcü gaze-
teleri ile Fox Televizyonu gibi medya kuruluşları baskılara muhatap oldu.

• Gerçek gazetecilik yaptıkları için siyasi iktidar tarafından muhalif görülen medya 
kuruluşlarına antidemokratik şekilde yaklaşıldı, yasalarımızda suç sayılan nefret su-
çunu yaşatmak istercesine, saldırılar yapıldı muhabirlerine akreditasyon yasakları 
uygulandı. 
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• Bu yetmedi ‘had bildirme’ ve ‘ense patlatma’ tehditleriyle korkutulup sindirilmek 
istendi.

• Hemen harekete geçen savcılık soruşturmalar açarken; RTÜK de derhal, durum-
dan vazife çıkartarak, iktidara muhalif görülen televizyon kanallarına ceza yağdır-
dı. Fox TV’de yayınlanan Fatih Portakal’ın sunduğu ana haber bültenine 3 gün 
yayın durdurma ve 1 milyon lira para cezası verildi. Halk TV’de ise Halk Arenası 
programı için 8 yayın durdurma cezası verilirken 80 bin lira da ceza kesildi. Hiçbir 
demokratik ülkede böyle bir uygulama ve böylesi cezalar asla olamaz.

• Basın Kartları Yönetmeliği’nde aralık ayında yapılan değişiklikle ‘milli güvenlik ve 
kamu düzenine aykırı davranışlar’ gibi sübjektif gerekçelerle, iktidarın hoşuna git-
meyen gazetecilerin basın kartının iptal edilmesinin önü açıldı. Son 3 yılda 1954 
gazetecinin basın kartı iptal edilmişken, yeni yönetmelikle bu rakamların nereye 
ulaşacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

CEZAEVLERİNDEKİ GAZETECİLER UNUTULDU.
• Hükümet kanadı ve danışmanları her ne kadar “Türkiye’de tutuklu gazeteci 

yok” diyerek, gerçeği gizlemeye kalkıp, özellikle yurtdışı yayın kuruluşlarında-
ki açıklamalarında, inandırıcı olmasalar da Türkiye, dünyada en fazla gazeteci-
nin cezaevinde bulunduğu ülkeler sıralamasında Çin ve Mısır’la başı çekiyor. 
Türk medyası, basın özgürlüğü konusunda dünya listesinin başında olamazken, tu-
tuklu gazeteciler ve basını özgür olmayan ülkeler sıralamasında, en öndeki yerini 
2018 de de korumayı tercih etti. 

• Bugün karşı kaşıya bulunduğumuz rakamlar: Tutuklu Gazeteciler Platformu’na 
göre Türkiye’de tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısı 217.  Özgür Gazeteciler İni-
siyatifi’ne göre cezaevlerindeki gazeteci sayısı 187. Türkiye Gazeteciler Sendika-
sı’na göre tutuklu gazeteci sayısı 144. Gazetecileri Koruma Örgütü’ne göre tutuk-
lu gazeteci sayısı 68.  (Bu rakamlar basın kartı taşıyan- taşımayan, davası haber 
ve yazıdan değil de örgüt suçlamasıyla açılan, matbaada çalışanlar gibi kıstaslara 
göre farklılık gösteriyor.)

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne göre Türkiye basın özgürlüğü alanında 180 
ülke arasında 157’nci sırada ve ‘basını özgür olmayan ülkeler’ kategorisinde bu-
lunuyor. 

• Dünya Adalet Projesi’nin (JWP) hazırladığı hukukun üstünlüğü endeksine göre 
113 ülke arasında 101’inci sıradayız. 

• Freedom House’un bu yılki Dünya Özgürlük Raporu’nda da inceleme yapılan 195 
ülkeden ‘hiç özgür olmayan’ 49 ülke arasında bulunuyoruz. Kısacası özgürlük ha-
ritasında SİYAH renkle belirlenen KAPKARA coğrafyanın parçası olmaktan utanı-
yoruz.

 

Yıl sonu geleneksel basın toplantımıza basın büyük ilgi gösterdi.
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ERGENEKON DAVASI 11 YIL SONRA ÇÖKTÜ

NE VAR Kİ YILLARCA TUTULU KALAN GAZETECİLERİN MAĞDURİYETİ KARŞISIN-
DA HERKES SUSKUN KALDI
• FETÖ/Paralel devlet yapılanması diye anılan O kötü dönemde, 12 Haziran 2007’de 

İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduda el bombası bulunmasıyla başlayan; ülke-
nin Genelkurmay Başkanı dahil çok sayıda subay, gazeteci, aydın, bilim insanının 
cezaevlerine atıldığı ‘Ergenekon’ davası 11 yıl sonra nihayet çöktü ve kumpas or-
taya çıktı.

• Yargı geçtiğimiz Kasım ayında ‘Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığı ispat edi-
lemedi’ kararı verdi. Burada, gazeteci avına çıkılan bu kumpasla, sorgusuz- sualsiz 
demir parmaklıklar ardına atılan ve cezaevlerinde yıllarını geçiren meslektaşlarımı-
zı bir kez daha saygıyla selamlıyoruz.

KONSOLOSLUK’TA GAZETECİ CİNAYETİ
• İfade ve basın özgürlüğünde dibe vurduğumuz 2018 yılı, meslektaşlarımızın can 

güvenliği açısından da dramatik olaylara sahne oldu. 
• Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Hrant Dink gibi on-

larca gazetecinin suikastlara kurban gittiği ülkemiz, ilk kez yabancı bir gazetecinin, 
topraklarımızda infaz edilmesine de tanık oldu.

• Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü evlilik 
işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldü, cesedi 
hala ortada yok. Katiller, ellerini kollarını sallaya sallaya geldikleri gibi gidebildiler. 

• Basın Konseyi, bu vahşete ilk gün tepki gösterdi ve Dünya ya da seslenerek isyan 
etti; ‘Basın Konseyi soruyor: Kaşıkçı 
nerede?’ başlıklı açıklamasıyla, ilk ha-
rekete geçen basın meslek kuruluşu 
oldu. Ne yazık ki, Kaşıkçı’nın cesedi-
ne dahi hala ulaşılamadı.

MEDYADA EL DEĞİŞTİRME OPERAS-
YONLARI
• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-

mi’ne geçişle birlikte, iktidarın med-
yayı ‘hizaya sokma’ operasyonları 
durmadı. Seçim kampanyasında ve-
rilen ‘ileri demokrasi’ vaatleri unutul-
du. Demokrasilerde dördüncü kuvvet 
olan basını işlevsiz bırakma, iktidar 
eliyle yeniden yapılandırma sürecine 
hız verildi.

• Medyanın, siyasi ve mali baskılar 
nedeniyle, iktidarı rahatsız etmeden 
yayınlarını sürdürmeye çalışması ve 
gazetecilerin kurumunun ya da ken-
disinin başına bir şey gelebileceği 
endişesiyle oto-sansür uygulama-
sı da yeterli görülmedi.
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• Türkiye’nin en büyük, medya grup-
larından Doğan Medya, 24 Haziran 
seçimleri öncesi el değiştirdi.

• Medya gruplarının el değiştirmesi 
sürecinde, mevcut gazete ve tele-
vizyonların yüzde 90’ı, iktidar yanlısı 
olarak konumlandırıldı.

• Türkiye’nin birçok ünlü gazetecisi, 
yüzlerce meslektaşımız işsiz bırakıldı.

• İktidar yanlısı medya, kamu kuru-
luşlarının reklam ve ilan desteği ile 
fonlanıp güçlendirilirken; muhalif gö-
rülen gazeteler ve televizyonlar ilan 
ve reklam ambargosuna maruz kaldı. 
RTÜK- Basın İlan Kurumu’nun özel-
likle muhalif olanlara ilan ve reklam 
cezası yağdırması dikkat çekiciydi.

• El değiştirmenin yanı sıra ulusal yayın 
yapan Habertürk ve Vatan gazetele-
ri kapandı. Kağıt kriziyle birlikte ga-
zeteler sayfa sayısını azalttı, eklerini 
kaldırdı, hafta sonları yayınlanamadı. 

• Döviz kurlarındaki artışla birlikte ga-
zeteler, özellikle yerel gazeteler kâğıt 
krizine girdi. SEKA kapatıldığı ve yer-
li kağıt üretimi olmadığı için ithalata 
bağlı kağıt temini güçleşti, çoğu za-
man kağıt bulunamadı.

• Kağıt başta olmak üzere girdi fiyatla-
rında anormal artış nedeniyle yüzler-
ce yerel gazete yayınına son verdi.

• Özellikle yerel basında, iktidara yakın olan gazete ve tv ler yaşamalarını sürdür-
mekteler.

• Televizyonların uydu kiraları döviz kurundaki artışla birlikte katlandı, birçok yerel 
televizyon bunu ödeyemez duruma düştü ve kapandı.

• Sonuçta kapanan gazete ve televizyonlar ve işsiz kalan yüzlerce gazeteciyle med-
yamız 2018’de tam bir kabus yaşadı.

ÇARE MESLEKİ DAYANIŞMA
• Bugün karşı karşıya kalınan tek bir gerçek var: Medyamız ,tarihinin en büyük krizini 

yaşamaktadır.
• Bu gerçeği herkes kabul ettiğine göre, krizden çıkış için medyanın kendi dinamik-

lerinin harekete geçirilmesi şarttır.
• Dışarıdan yapılacak her müdahale krizi çözmeyeceği gibi yeni krizler yaratır.
• Gazeteci infazları, basın mensuplarına saldırılar da göstermektedir ki, gazeteciler 

siyasiler tarafından şeytanlaştırılıp hedef alınmamalıdır.
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• Özellikle son dönemde, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlamakla görevli en 
üst makamlarda oturanlar, gazetecilere ‘HAD BİLDİRME’ ve ‘ENSE PATLATMA’ 
tehditleri savurmayı bırakmalıdır.

• Halkın bilgi edinme hakkının kutsallığını kabul eden demokrasilerde izlenen yol 
tekdir;

BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ. 
Bu gerçeği de Türkiye, Anayasasına koymuş, 28’inci ve 30’uncu maddeleriyle demok-
ratik yaşama geçirmiştir.

 
MADDE 28- Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî 
teminat yatırma şartına bağlanamaz.
MADDE 30-  Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve 
eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edile-
mez veya işletilmekten alıkonulamaz. 

• * Son dönemde bazı medya gruplarının tepe yöneticilerinin de söylediği gibi, ar-
tık tehlikenin farkına varılması ve birlikte çözüm yollarının aranması gerekmektedir. 

• *Gazete tirajları bu yıl da düştü. Ulusal ve yerel basında onlarca gazete kapan-
dı, kapanmaya devam ediyor. Gazete tirajları milyonlardan yüzbinlere indi. Bu da 
gösteriyor ki halk sunulan gazetelerden memnun değil.

TÜRKİYE HABERE SUSADI.

HABER EŞİTİR GERÇEK OLDUĞUNA GÖRE, HALK GERÇEĞİ ÖĞRENME 
HAKKINI İSTEDİĞİNİ GAZETELERİ ALMAYARAK SESSİZ İSYANLA BELLİ ETTİ.
• Yerleşik medyanın, yeni medya düzenine uyumu sağlanmalı ve Basın Meslek İlke-

leri, medyanın her kademesinde mutlak surette uygulanmalıdır. 
• Bunun için Basın Konseyi, üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Yeter ki ifade ve basın 

özgürlüğünün evrensel standartlarda uygulanması hedefinden taviz verilmeden 
ortak bir zemin oluşturulsun.

• Basın Konseyi olarak zor geçen 2018’ide de uluslararası alandaki faaliyetlerimizi 
sürdürdük, Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) ve Avrupa Basın Konseyleri Bir-
liği’nin(AİPCE) üyesi olarak uluslararası basın çalışmalarına katıldık, Türkiye’nin sesi 
olmaya gayret ettik. 

• Yıl boyunca çok sayıda etik ihlalleriyle ilgili şikayet dosyalarını sonuçlandırdık. 
Mesleğimiz için her konuda her açıdan çaba sarf etmeye devam ettik, ediyoruz.

• Bu çerçevede 2019’un ülkemize ve Türk basınına daha aydınlık ve özgür günler 
getirmesi dileğiyle, TAM DEMOKRASİYİ YAŞATMAK umudumuzu asla yitirme-
den, sevgi ve saygıyla yeni yılınızı kutluyoruz.
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Yüksek Kurul üyeleriyle düzenlediği yıl sonu basın 
toplantısında 2018 yılı çalışmalarını anlattı.
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BASIN KONSEYİ
YÜKSEK KURULU
2018 KARARLARI
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REFERANS: 2018- 1

ŞİKAYETÇİ: Dr. Orhan Yücel (Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı)

ŞİKAYET EDİLEN: Bigman ÇAKMAN (www. Gunaydınkocaeli.com internet sitesi 
Yayın Yönetmeni)

ŞİKAYET KONUSU:
Kocaeli Günaydın gazetesinin www.gunaydinkocaeli.com internet sitesinde 9 
Aralık 2017 tarihinde ‘Araştırma Hastanesi’yle ilgili ŞOK İDDİALAR’ başlıklı haber. 
Yukarıdaki başlık ve “Pankreas kanseri olan annesini Derince Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne götüren bir okurumu yaşadığı olayları gazetemize ileterek yardım istedi’ spo-
tu verilen haberde, ‘İşte okurumuzun gazetemize ilettiği mesaj ara başlığı altında şu 
ifadeler yer alıyor: 

(Oturanlar soldan sağa)  Orhan BİRGİT (Önceki Başkan), Hüsamettin CİNDORUK (Okur Tem-
silcisi), Tufan TÜRENÇ (Gazeteci), Hulusi TURGUT (Okur Temsilcisi), Mücahit  CEYLAN (GGC 
Temsilcisi), Okşan ATASOY (Gazeteci), Turgay NOYAN (Gazeteci)

(Ayaktakiler soldan sağa) Mustafa EŞMEN (Genel Sekreter), Atilla GÖKÇE (Gazeteci), Doğan 
SATMIŞ (Gazeteci), Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU (Okur Temsilcisi), Doç. Dr. Murat ÖNOK (Konsey 
İkinci Başkanı), (Pınar TÜRENÇ (Konsey Başkanı), Prof. Dr. Muhammet ŞAHİN (Okur Temsilcisi), 
Melih BERK (Okur Temsilcisi), Tamer ATABARUT (Okur Temsilcisi), Tunca BENGİN (Milliyet Gaze-
tesi Temsilcisi), Başar YALTI (Okur Temsilcisi), Yüksel ŞENGÜL (Sözcü Gazetesi Temsilcisi)
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‘Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören N.K.’nın Kocaeli Derince Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde görevli Dr. Orhan Yücel’in sorumsuzluğu yüzünden başına gelenler 
adeta yürek burktu’, ‘…. Dr. Orhan Yücel’in söylediği sözler ve tavırları adeta şok etkisi
yarattı’, ‘Annem (hasta) saat 15.00’te kliniğe götürüldü’,  ‘Dr. Orhan Yücel kan tahlili ve
USG istemiş -Hastalar bitmeden getirin, hastalar bitti mi çıkar giderim- demiş’, ‘Saat 
15.30’da nefroloji polikliniğine geldiğinde doktorun çıktığı bilgisi alınmış bu yüzden 
hastamıza bakılmamıştır’, ‘Kan alma biriminde çalışan hemşireler kan alırken hastamızı 
aşırı zorlamış, bir çok yerinden kan alma denemeleri sebebiyle hastamızın canını çok 
yakmış’, ‘Bağırıp zaten bilinci zor olan hastamı daha da kötüleştirmişler.’

ŞİKAYET BAŞVURUSU: 
Haberde adı geçen Dr. Orhan Yücel, Basın Konseyi’ne yazılı şikayette bulunarak,
haberin hiç araştırılmadan yapıldığını, ‘Dr. Orhan Yücel’in sorumsuzluğu yüzünden’, 
‘Dr. Orhan Yücel’in söylediği sözler ve tavırlar şok etkisi yarattı’ ifadeleriyle kişilik hak-
larını ve mesleki saygınlığını zedeleyici, sübjektif yorumlar yapıldığını, kendisine haka-
ret edildiğini ileri sürdü. Haberde anlatılanların gerçek olmadığını hastane kayıtlarının 
gösterdiğini belirten ve bu fotokopileri gönderen şikayetçi “Hasta ihbar mektubunda 
iddia edilen tarih ve saatte tarafımca muayene edilmiştir. Saatler ve hatta tar-
ih bilgisi yanlıştır. Küçük bir araştırma ile gerçek olup olmadığı anlaşılabilecek-
ken, bu araştırma yapılmayıp kişilik haklarıma açık bir saldırı gerçekleştirilmiştir. 
Asılsız ihbara dayalı haber internet sitesinde yayımlanmaya devam etmektedir” 
diyerek, Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini savundu. 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
www.gunaydınkocaeli.com internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Bigman Çak-
man’a şikayetçi Dr. Orhan Yücel’in başvurusu hem posta ile hem e-mail ile ulaştırıldı. 
Teslim 27 Aralık 2017’de yapıldı ve alındı belgesi geldi. Bigman Çakman ile telefon-
la birkaç kez irtibat kuruldu. Yanıt beklendiği iletildi, kurula bizzat katılabileceğini de 
hatırlatıldı. Ancak verilen sürede yanıt gelmedi.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kocaeli Günaydın gazetesinin www.gunaydinkocaeli.com internet sitesinde yer alan 
‘Araştırma Hastanesi’yle ilgili ŞOK İDDİALAR’ başlıklı haber, ‘bir okurun söyledikleri’
denilerek yapılmıştır. Okurun adı verilmemiş, hastanın da adı rumuz olarak gösterilmiştir.  
Haberde yer verilen iddiaların şikayetçinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu açıktır: 
kendisinin “sorumsuzluğu” yüzünden bir hastasının acı çektiği ve bir doktor olarak üzerine 
düşen gerekli işlemleri yapmadığı öne sürülmektedir. Bu iddiaların şikayetçinin mesleki 
saygınlığı bakımından rencide edici, bu bakımdan da onu küçük düşürücü olduğu açıktır. 
Haberde aktarılan iddiaların doğru olup olmadığını, diğer bir deyişle, “maddi gerçeği”
tespit etmek Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun değil, adli mercilerin görevidir. Yüksek 
Kurulun incelemesi, haberin hazırlanmasında ve verilmesinde Basın Konseyi’nce ilan 
edilen Basın Meslek İlkeleri’ne uygun davranılıp davranılmadığını incelemektir. 

Bu noktada dikkati çeken husus, meçhul okuyucu tarafından iletilen iddiaların doğru-
luğunu araştırmak için en küçük bir araştırmanın yapılmamış olduğudur. İddia sa-
hibinden herhangi bir belge istenmemiş, adı açık açık yazılıp suçlanan doktorun ya da 
hastanenin görüşüne hiçbir şekilde başvurulmamıştır. Bu bakımdan, gazeteciye düşen 
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“şekli gerçeği araştırma yükümlülüğünün’ tümüyle göz ardı edildiği açıkça anlaşılmaktadır. 

Şikayetçinin mesleğine aykırı davrandığını iddia eden fakat gerçekliği hiçbir şekilde 
teyit edilmemiş ve teyit edilmeye de çalışılmamış bir haberin söz konusu olduğu 
düşünüldüğünde, şikayetçiye geçerli bir sebep olmaksızın mesleki kusur atfeden 
değerlendirmelerin eleştiri sınırı içerisinde değerlendirilemeyeceği de ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu bakımdan şikayet konusu haber, Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, 
eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan 
ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’uncu maddesine ve ‘Soruşturulması gazetecilik 
olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin ol-
unmaksızın yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ıncı maddesine aykırı olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, uyarı cezasını yeterli gören azınlık görüşüne karşılık, oyçokluğu ile www-
gunaydınkocaeli.com internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Bigman Çakman hakkında 
‘kınama’ kararı verilmiştir.

Free Hand

web1
Cross-Out
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Free Hand
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REFERANS: 2018- 3
ŞİKAYETÇİ: Tezcan Karakuş Candan
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı 
ŞİKAYET EDİLEN: Sabah Ankara Gazetesi Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, mu-
habirleri Aykut Gören ve Tülay Canbolat. 

ŞİKAYET KONUSU: 
Sabah Ankara Gazetesi’nde 14 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan ‘Bankamatik Tezcan 
Suspus’ başlıklı haber.

Şikayetçi Tezcan Karakuş Candan avukatları aracılığı ile 26 Ocak 2018 tarihinde ul-
aştırdığı başvurusunda, 14 Ocak 2018 tarihinde Sabah Ankara Gazetesi’nde yayım-
lanan haberde, “Çankaya Belediyesi’nin ağaç katliamına sözde ağaç severler sessiz 
kaldı. Gazide ortalığı ayağa kaldıran Tezcan karakuş, şimdi dut yemiş bülbül gibi’, 
‘Sözde çevreci’, ‘İşe gitmeden maaş alıyor’ ifadelerinin yer aldığını belirtti. 

Şikayet başvurusunda, haberin devamında ‘Geziye katılarak ağaç severlikten dem 
vuran Çankaya Belediyesi’nin memuru Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tez-
can Karakuş Candan, Kuğulu Park’ta ağaç katliamını ise iki fotoğraf eşliğinde sosyal 
medya hesaplarından kurumun yaptığı açıklamasıyla paylaştı” denildiği ifade edildi.   
Şikayet başvurusunda, aynı yayın organında 10 Aralık 2017 tarihinde ‘Budama değil 
ağaç katliamı’ başlıklı haberde ‘Çankaya Belediyesi’nin Kuğulu Park’ta ağaç kesim 
işlemine bir tepki de Çankaya Belediyesi personeli Tezcan sınırlarının ötesinde küçük 
düşüren, aşağılayan ve iftira  niteliği Karakuş’un başkanlığını yaptığı  Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nden geldi’ haberinin yayımlandığı hatırlatıldı.

Tezcan Karakuş Candan, söz konusu haberin asılsız olduğunu, ‘Şimdi dut yemiş bülbül gibi’, 
‘sözde çevreci’ ve ‘işe gitmeden maaş alıyor’   ifadeleriyle  hedef alındığını savundu.

Başvuruda şikayet edilenlerin kendi içinde bile tutarsız, dayanaktan yoksun karalamaya 
dönük haberler yaptıkları ve basın özgürlüğü sınırlarının aşıldığı ileri sürülerek, “Haberi 
yapan Aykut Gören- Tülay Canbolat ve Sabah Ankara Gazetesi yayın sorumluları hak-
kında, kendi içinde çelişik, algı operasyonundan ibaret olan, meslek etiği ile uyuşma-
yan ifadeler nedeniyle şikayette bulunulması zorunluluğu doğmuştur” denildi.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR:
Sabah Ankara Gazetesi Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, muhabirler Aykut Gören ve 
Tülay Canbolat’a şikayet hem mail ortamında, hem posta ile ayrı ayrı iletildi. Alındı 
belgeleri geldi.

Buna rağmen şikayet edilenler verilen sürede herhangi bir yanıt vermedi.

Free Hand
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Sabah Ankara Gazetesi’nde yer alan ‘Bankamatik Tezcan Suspus’ başlıklı haber, tek
taraflı yapılmış, suçlanan kişinin görüşüne başvurulmadığı gibi herhangi bir kaynak 
gösterilmemiş ve belgede konulmamıştır. 

Şikayet edilen yayın organında aynı konuda, yine şikayet edilenler tarafından daha 
önce de haber yapılmış ve Bir tepki de Tezcan Karakuş’un başkanlığını yaptığı Mimar-
lar Odası Ankara Şubesi’nden geldi’ denilmiştir.

Şikayet konusu haberde, şikayetçi hiçbir kanıt gösterilmeden üstelik çelişkili suçlama-
larla hedef alınmıştır. Eleştiri, görüş ve değer yargısı bildirmenin sınırları aşılmış, 
herhangi bir kanıta dayanmadan ‘suçlama’ ve ‘itibarsızlaştırma’ amacı güdülmüştür. 
Bu nedenlerle söz konusu haber Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuru-
luşları, eleştiri taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesine,
‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın 
veya doğruluğuna emin olmadan yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddesine aykırı
olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak yukarıda belirtilen Basın Meslek İlkeleri’nin iki maddesine aykırılık ned-
eniyle Basın Konseyi Yüksek Kurulu oybirliği ile ‘kınama’ kararı verilmiştir.

REFERANS: 2018 - 4
ŞİKAYETÇİ: Fidel Okan, Ankara Barosu avukatlarından
ŞİKAYET EDİLEN:  Sema Alim Dalgıç (Sabah gazetesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU: 
Sabah gazetesinde 09.01.2018 tarihinde ‘Umre Seyahatinde Kripto Toplantı’ başlıklı; 
10.01.2018 tarihinde ‘Kripto Seyahatlerin Karanlık Avukatı’ başlıklı; 12.01.2018 tari-
hinde ‘Karanlık avukat FETÖ imamlarıyla’ başlıklı; 14.01.2018 tarihinde ‘Fuat Avni ile 
irtibatlı çıktı’ ve ‘Fuat Avni ile karanlık avukatın Twitter kardeşliği’ başlıklı haberler. 

Sabah gazetesinde 09.01.2018 tarihinde yayınlanan ‘Umre Seyahatinde Kripto To-
plantı’ başlıklı haberde, ‘2015 yılında umreye giden ekipteki 30 avukatın örgüt imamı 
olduğu, burada darbe toplantısı yapıldığı, grupta bulunan avukat Fidel Okan hariç 
diğerlerinin FETÖ’den tutuklu ya da firari olduğu’ yer aldı. 

10.01.2018 tarihinde ‘Kripto Seyahatlerin Karanlık Avukatı’ başlıklı haberde ise Fi-
del Okan’ın, ’FETÖ imamlarıyla birlikte gizli darbe toplantıları yapılan seyahatlere 
katıldığı, bu durumun şüphe çektiği’ ileri sürüldü ve ‘Hangi taşı kaldırsan altından o 
çıkıyor’ denildi.

12.01.2018 tarihinde ‘Karanlık Avukat FETÖ İmamlarıyla’ başlığı ile yer alan haberde, 
Fidel Okan’ın, ‘FETÖ imamları ve örgüt yöneticileriyle umre seyahatine gittiği’ ve bir-
likte çekilen iki fotoğraflar yayımlandı. 

14.01.2018 tarihinde yayımlanan ‘Fuat Avni ile Karalık Avukatın Twitter Kardeşliği  
başlıklı haberde, ‘Fidel Okan’ın, FETÖ’nün sosyal medya hesabı Fuat Avni’nin yöneti-
cisi  Said Sefa ile  2015’te Twitter üzerinden ’Erdoğan’sız Türkiye’ başlıklı mesajlaşma-
lar yaptığı’ileri sürüldü.  



112

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR 
Şikayet başvurusu, Sabah gazetesi muhabiri Sema Alim Dalgıç’a hem posta ile hem 
mail yoluyla ulaştırıldı. Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgeleri geldi. Ancak mu-
hatap süresinde herhangi bir yanıt vermedi. 

Şikayetçi Fiden Okan ilk haberle ilgili olarak, 2015 yılında gerçekleşen Umre seya-
hatini avukat İbrahim Emin Yazı’nın organize ettiğini, kendisinin davetle katıldığını, o 
sırada bu kişi dışında grupta kimseyi tanımadığını savundu. Fidel Okan, “Seyahate
katılan ve orada tanıştığım avukatlar Mehmet Zeki Kaplan ve Zeki Avşar, FETÖ darbe 
dosyası, Genelkurmay Çatı dosyası, Akıncı dosyası, Jandarma Okulları darbe dosyası 
ve Kara Havacılık Darbe dosyasında şehit ve gazilerin avukatlığını yapmaktadırlar. Bu-
radan anlaşılacağı gibi seyahatte bulunan kişiler FETÖ kapsamında firari ya da tutuklu 
değildir” dedi. 

İkinci haberle kendisi için ‘Karanlık Avukat’ denildiğini belirten şikayetçi bunun tama-
men karalama amacıyla yapıldığını savunarak, “Dini ibadetimi gerçekleştirebilmek için 
katıldığım bu organizasyona da katılan insanları tanıyor olmam beklenemez.  Kaldı ki, 
bu seyahatin tarafımca organize edilmediği açıktır” ifadesine yer verdi. 

Üçüncü haberde yayımlanan fotoğrafın sanki bir ‘habercilik başarısı’ gibi gösterilmeye 
çalışıldığını gizli olmadığını savunan şikayetçi, “Söz konusu fotoğraf uzun süre önce 
tarafımca sosyal medya hesaplarımda paylaşıldı. Yayımlanan fotoğrafla insanların 
aklına bir darbe toplantısı yalanını yerleştirmeye çalışılmıştır” dedi.

Dördüncü haberle ilgili de şikayetçi, Fuat Avni ile Twitter üzerinden mesajlaştığı iddi-
asının gerçek olmadığını, bu kişiyle ‘atıştığını’ savunarak, “Kullanılan ekran görüntüsü 
direkt mesaj gibi gösterilmeye çalışılsa da aslında Twitterde herkesin görebileceği bir 
paylaşımdır. Bu durum tweet altındaki ‘beğen’ ve ‘yorum yap’ butonlarından da açıkça 
anlaşılmaktadır. Zira iki kişi arasındaki mesajlaşmanın başkaları tarafından beğenilmey-
eceği aşikardır” dedi.

Şikayetçi kendisinin avukat olarak 2010 yılından bu yana FETÖ ile mücadele ettiğini, 
FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu dile getirdiğini, bununla ilgili ilk dilekçeyi savcılığa 
veren kişi olduğunu savundu. FETÖ hakkında ‘Haliçte Yaşayan Simonlar’ kitabını yazan 
Hanefi Avcı’nın; aralarında Hüseyin Hatemi, Kezban Hatemi gibi birçok tanınmış kişinin 
avukatlığını yaptığını; Gülen’in açtığı davalarda karşı taraf vekili olarak kamuoyunun 
tanıdığı bir çok ismin avukatı olduğunu belirten şikayetçi, “Hatta Sabah gazetesinin sa-
hibi olan Turkuaz Medya Grubu ile de Fethullah Gülen tarafından açılan davalarda aynı 
safta yer almış bulunmaktayım. FETÖ ile adımın yan yana anılması abesle iştigaldir, 
kamuoyunu yanıltmak adına yalan kampanyasının bir parçasıdır” dedi. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Şikayetçi, başvurusunda her haber için ayrı ayrı inceleme ve karar talep etmiş olsa da 
haberler aynı konuda, aynı muhabir tarafından yazıldığı ve birbirinin devamı niteliğinde 
olduğu için birlikte değerlendirilebilir. 

Söz konusu haberlerde ortaya atılan iddiaların ve şikayetçinin karşı beyanlarının ne 
derece gerçek olup olmadığı, taraflara hukuki ve cezai yaptırım getirip getirmeye-
ceği adli mercilerin konusudur. Basın Konseyi’nin inceleme alanı ve yetki kapsamı, 
bir adli merci gibi, haberde öne sürülen hususların maddi gerçeğe uygun olup ol-
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madığını tespit etmek değildir. Basın Konseyi, ‘şekli gerçekliğe’ uyulup uyulmadığını 
inceler; yani gerçeği araştırma yükümlülüğüne uygun olarak gerekli bütün gazetecilik 
çabası sarf edilip haberin gerçekliği yeterince teyit edildikten sonra haberin yayımlanıp 
yayımlanmadığını irdeler. Bu inceleme de Basın Meslek İlkeleri uyarınca yapılır. 

Şüphesiz, yasadışı faaliyetleri sebebiyle hakkında birçok cezai soruşturma ve 
kovuşturma yürütülen FETÖ/PDY adıyla bilinen suç örgütünün bağlantılarının incelen-
mesinde kamu yararı vardır. Bu bağlamda, söz konusu örgütle bağlantılı olabilecek, 
hele kamuya mal olmuş kimselerin, araştırılmasında ve haklarındaki iddiaların dile 
getirilmesinde de kamu yararı mevcuttur. Ne var ki, bu maksatla gazetecilik faaliyeti 
yapıldığı zaman, mesleki etik ilkelere uymanın zorunlu olduğu açıktır. Hatta, FETÖ/
PDY üyeliği gibi, kamuoyu nezdinde en ağır ve aşağılayıcı mahiyette sayılan bir suçla-
manın yapılması hususunda, söz konusu özen yükümlülüğü daha da önem kazanmak-
tadır.  

Şikayet edilen muhabir ilk haberde “Sabah’ın emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye 
göre” ifadesini kullanıp polisi kaynak göstermiştir. ‘Kripto seyahat’, ‘kripto toplantı’, 
‘darbe toplantısı’ iddiaları, haberde somut hiçbir kanıt veya dayanak gösterilmeden 
yazılmıştır. Bu noktada, öne sürülen hususların bir iddia veya istihbarat olarak değil, 
kesin ve kanıtlanmış birer vakıa gibi sunulduğu da dikkati çekmektedir. Oysa, şikay-
etçi hakkında, suçlandığı konulara dair açılmış herhangi bir soruşturma veya kovuştur-
maya atıf yapılmamıştır. Bu bakımdan, şikayetçi hakkında küçük düşürücü birtakım 
suçlamalar yapılmış; söz konusu suçlamalar hakkında kesin bir kanaate yer verilmiş; 
üstelik ‘karanlık avukat’, ’kripto’ gibi, eleştiri sınırını aşan ve şikayetçinin kişiliğini hedef 
alan ve onu hedef gösteren ifadeler kullanılmıştır.

Bu nedenle söz konusu haberler, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, eleşti-
ri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer 
verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesine,

‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 6’ıncı maddesine, 

 “Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulun-
madıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesine aykırı olarak değer-
lendirilmiştir. 

Sonuç olarak Basın Konseyi Yüksek Kurulu, görüşmeler sonunda yaptığı oylamada 
şikayeti haklı buldu ve oy çokluğu ile Sabah Gazetesi muhabiri Sema Alim Dalgıç hak-
kında ‘uyarı’ kararı verdi.

REFERANS: 2018 - 5 
ŞİKAYETÇİ: Metin Hara’nın avukatları Gökçe Kılıç Gülsaran ve Nuran Takmaz. 
ŞİKAYET EDİLEN: Sabah GÜNAYDIN Gazetesi yazarı Ayşe Özyılmazel. 

ŞİKAYET KONUSU:
Sabah GÜNAYDIN Gazetesi’nde Ayşe Özyılmazel imzasıyla 28.12.2018 tarihinde ‘Yılın 
en kötü 5’lisi’ ve 18.12.2017 tarihinde ‘Bilim adamıymış’ başlıklarıyla Metin Hara ve 
Adriana Lima ilişkisini konu alan yazılar yayımlandı. 
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Metin Hara’nın avukatı Nuran Akmaz tarafından 12 Şubat 2018 tarihindeki yazılı 
başvurusuyla şikayet edilen yazar Ayşe Özyılmazel ‘Bilim adamıymış’ başlıklı yazısın-
da, şikayetçi Metin Hara için ‘Eski sevgililerinin listesini bir çırpıda dökmesi hali, 
açıklamaları, röportajları, haberi yokmuş gibi çektirdiği magazin fotoğraflarıy-
la; bir kişisel gelişim gurusu değil de, samimiyetsizlik abidesi gibi geliyor bana’,  
‘Kendimi yazdan beri zor tutuyorum.’ ‘Şimdi de kendisi Marka Konfer-
ansı’na katılmış. Konuştuğu ve yazdıklarını bir gram sindirememişken.’ 
‘İnsanlar hangi taktiklerle manipüle edilir?’, ‘İnternet bilgisiyle nasıl uzman olunur?’ 
‘Demiş ki ben bilim adamıyım ilişkimle gündeme gelmek istemiyorum. Bilim adamı 
mı? Yok kelimenin doğrusunun ‘bilim insanı’ olmasından değil, Metin Hara ne zaman 
bilim insanı olmuş onu anlayamadığımdan’ ifadelerine yer verdi. 

Yazının devamında ‘Tehlikeyi görün’ ara başlığı ile Metin Hara’nın eğitimi konu edil-
di, ‘Kendisi, İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bölümü’ne gitmiş. Kendi internet sitesindeki bilgilere göre, üniversiteden sonra oyun-
culuğa başlamış…Yani, kendisinin bilim insanı olduğuna ya da o yönde ilerlediğine 
dair bilgimiz yok’ denildi. 

Yazıda bilim insanının sözlük anlamına ilişkin ‘Evrene ilişkin olgular ve değişkenlere 
yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak sistematik bir şekilde bilgi elde 
etmeye çalışan kişidir’ tanımı yapılarak, ‘Metin Hara’nın neresi bilim insanı? Hangi seb-
eple bilim insanı?... Dört bir yanımızı saran ‘Ben söyledim/yaptım oldu’ cehaletinden 
bıktım usandım artık” ifadeleri yer aldı. 

Şikayet edilenin ‘Yılın en kötü 5’lisi’ yazısında ise ‘En kötü çift, en kötü öpüşme, en 
kötü guru: Adriana Lima-Metin Hara... Her bir ‘aşk’ kareleri zorla öpüşmenin fotoğrafl-
anmış haliydi sanki. İnanmadık bana ne, inanmadık işte... ‘Yılın en kötü gurusu’ şampi-
yonu Metin Hara, eski sevgililerinin listesini vererek, ‘bakın ben ne adamım be!’ mi 
çekmedi. Köşe yazarlarına ‘Bak valla bir tek seni okuyorum’ gazıyla taraftar toplamak 
için mesajlar mı döşenmedi, Adriana sorulunca ‘Ben bilim insanıyım’ mı demedi. Ah 
be gurum’ ifadeleri kullanıldı.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Sabah Günaydın gazetesi yazarı Ayşe Özyılmazel’e hem posta ile 
hem mail yoluyla ulaştırıldı. Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgesi geldi. Ancak 
muhatap, süresinde herhangi bir yanıt vermedi. 

Şikayetçinin avukatları yaptıkları başvuruda, söz konusu yazının Metin Hara 
hakkında ‘toplumda olumsuz fikirler oluşmasına neden olabileceği’ ve ‘eleşti-
ri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan’ ifadeler kullanıldığı savundu.  
Şikayetçinin ‘bilim adamı’ olduğunu hiçbir yerde söylemediği, bir konferans çıkışında 
özel hayatıyla ilgili sorular yöneltildiğinde ‘verdiği cevabın çarpıldığı’ ve ‘cımbızla alınan 
ifadelerden yorumlar yapıldığı’ savunulan şikayet başvurusunda, ‘Müvekkilin eğitim 
hayatı, kariyeri ve mesleki çalışmalarına yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler 
kullanıldı ve karalama kampanyası başlatıldı, arkadaş ve iş çevresi zedelendi’ denildi.  
Avukatları ayrıca özel yaşamıyla gündemde olmak istemeyen Metin Hara’nın, İstanbul 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu 
olduğunu, ‘tamamlayıcı tıp’ olarak tanımladığı bir çok tekniğin eğitimini alıp kendini 
geliştirdiğini ve başarılı bir fizyoterapist olduğunu kaydetti.
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Başvuru dilekçesinde Metin Hara’nın özel yaşamının ‘alaycı bir dille’ haber konusu 
yapıldığını görüşünü belirten avukatı, yazılarda ileri sürülen iddiaların ‘toplumsal il-
giden yoksun iddialar’ olduğu, ‘bilinçli olarak okuyucuların ilgisini çekecek bir hikaye 
yaratarak okunurluğu artırmak ve sansasyonel bir haber yaratmak gayesiyle, gerekli 
araştırma yapılmadan’ yazı konusu yapıldığını savundu. 

Şikayetçinin ‘kişilik haklarına saldırıldığı’ ve ‘olumsuz algı’ yaratıldığı kaydedilen baş-
vuruda, ‘kamuoyuna mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma hakkıyla 
doğrudan bağlantılı olmayan amaç için özel yaşamın gizliliği ilkesinin ihlal edilemey-
eceği’ vurgulandı.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu yazılar Sabah Gazetesi’nin magazin ekinde, haber olarak değil, imzalı 
köşe yazısı olarak yer almaktadır. Yazılarda, Brezilyalı ünlü manken Adriana Lima ile 
ilişkisi medyada uzun süre yer alan Metin Hara konu alınmıştır. İki yazının hem yazarı, 
hem ele alınan kişi aynı olduğu için birlikte değerlendirilebilir. 

Şikayetçi ‘Bilim adamıymış’ başlıklı yazıda ‘samimiyetsizlik abidesi’, ‘konuştuğu ve 
yazdıklarını bir gram sindirememişken’, ‘gerçek ve sağlam bir eğitimden geçmeden 
internet bilgisiyle nasıl uzman olunur’, ‘Metin Hara’nın neresi bilim insanı’, ‘uzman-
laştığını sanan insanların sahneleri kaparak oluşturduğu tehlikeyi görmemiz lazım’, 
‘Başımıza guru, yaşam koçu kesiliyor’ ifadeleri ile 

‘Yılın en kötü 5’lisi’ yazısında ‘Her bir aşk kareleri zorla öpüşmenin fotoğraflanmış 
haliydi sanki’ ifadesinin, Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü, 5’inci, 6’ncı ve 12’nci madde-
lerini ihlal ettiğini savunmaktadır. 

Şikayete konu olan yazılarda şikayetçinin ünlü manken Adriana Lima ile ilişkisi, yaptığı 
meslek ve eğitimi ele alınmıştır. Objektiflikten uzak, hatta ağır denebilecek üslup kul-
lanılmıştır. Ancak bu yazılar haber değil, köşe yazısıdır. Kişisel değer yargılarının ak-
tarıldığı bir köşe yazısında, yazar objektif ve tarafsız olmak zorunda değildir, olumlu 
ya da olumsuz kanaatini açıklamakta özgürdür. Bu noktada, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihadına göre, belirtilen kanaatlerin 
‘doğruluk’ veya ‘haklılık’ bakımından değerlendirmeye tabi tutulamayacağı da dikkate 
alınmalıdır. Soyut değer yargıları söz konusu olduğunda, bunların maddi/vakıasal bir 
dayanağının olması yeterlidir. Diğer bir deyişle, yazarın kişisel olumsuz değerlendirme-
sine dayanak oluşturacak birtakım vakıaların varlığı yeterlidir.

Şikayetçinin sevgilisi ünlü mankenle tatile çıkması ve çekilen fotoğrafların magazin 
sayfalarında yer alması, gerek mesleki faaliyetlerinin gerekse özel hayatının - kendi 
rızası dahilinde de - basında sıklıkla yer alması, onu bir anlamda ‘magazin figürü’ yap-
mış, kamuoyunda tanınır ve ilgi gören kişi olmuştur. Bu ilişkisi, eğitimi ve yaptığı iş 
kamuoyu tarafından merak edilir duruma gelmiştir. Her ne kadar kamunun merak duy-
gusu bir kimse hakkında bir haberin yapılması açısından yeterli olmasa da, bu kişi hak-
kında köşe yazarları tarafından birtakım kişisel değerlendirmeler yapılmasını haklı kıla-
bilir. Bu bakımdan, şikayetçiye dair yer alan birtakım ifadeler ‘özel yaşama müdahale’ 
teşkil etse de kamuya mal olmuş kişiler bu tür müdahalelere katlanmakla yükümlüdür. 
Kamuoyunda tanınan kişiler övgüye olduğu kadar, eleştiriye de katlanmalıdır. Bunun 
için eleştirinin doğru, adil, haklı ve benzeri nitelikte olması da gerekmez.

Öte yandan, yazıda kullanılan üslup alaycı ve yer yer saldırgan olmakla birlikte, haka-



116

ret veya özel yaşamın gizliliğini ihlal gibi durumlar bulunmadıkça, üslubun seçimi de 
yazara aittir. Bu noktada, kullanılan üslubun gereksiz yere nezaketsiz veya kaba olması 
ya da kanaatlerini açıklayabilmek açısından gerekli olmayan bir sertlikte olması arzu 
edilir bir durum olmayabilirse de,bu hususların hiçbiri başlı başına bir etik ihlal sebebi 
değildir.

Sonuç olarak, toplantıya gelen şikayetçi Metin Hara’nın avukatları Gökçe Kılıç Gülsa-
ran ve Nuran Takmaz’ı da dinleyen Basın Konseyi Yüksek  Kurulu  yaptığı oylamada oy 
çokluğu ile ‘şikayetin yersizliği’ kararını verdi.

REFERANS: 2018 - 6

ŞİKAYETÇİ:  Emekli Albay Gürsel Yüce’nin avukatı Dilek Yolyapan

ŞİKAYET EDİLEN:  Sözcü gazetesi muhabiri Kamil Elibol ile  Sözcü Genel Yayın 
Yönetmeni.

ŞİKAYET KONUSU: 
Sözcü  gazetesinde 15 Aralık 2017 tarihinde Kamil Elibol imzasıyla birinci sayfadan 
‘Yaşar Büyükanıt tanık olarak ifade verdi: FETÖ’cü emir subayım 15 yıl kendini gizlemiş’ 
ve iç sayfada ‘15 yıl yanımdaydı, FETÖCÜ olduğunu tespit edemedim’  başlığıyla 
yayımlanan haber.

Basın Konseyi Genel Sekreterliği, şikayet edilen muhabir ve gazeteye gerekli bildirim-
leri yaptı. Şikayet edilen Muhabir Kamil Elibol, 3 sayfalık cevap yazısı ile şikayetçi Gar-
sel Yüce’nin yargılandığı davanın iddianamesini gönderdi ve uzlaşma istemediğini 
bildirdi. 

Dosyanın Yüksek kurul’a sunulma aşamasına gelindiğinde şikayetçi emekli albay Gür-
sel Yüce’nin avukatı Dilek Yolyapan 6 Mart 2018 günü şikayeti geri aldıklarını bildir-
di. Avukat Yolyapan gönderdiği dilekçede,”20,01,2018 tarihinde Sözcü gazetesi 
hakkında müvekkil Gürsel Yüce ilgili yapılan haberin basın meslek ilkelerine aykırılığı 
nedeniyle şikayet hakkımızı kullanmıştık. Aynı gazetenin 04.03.2018 tarihli sayısında 
müvekkil Gürsel Yüce ile ilgili doğru ve ilkeli haberin yayınlanması nedeniyle şikay-
etimizi geri alıyoruz. Buna göre işlem yapılmasını saygılarımla arz ederim” dedi.  
 
Basın Konseyi Sözleşmesinin 17’nci maddesine göre Genel sekreterlik dosyayı Basın 
Konseyi Yüksek Kurulu’na sundu. Kurul şikayet geri çekildiği için dosyanın görüşülmem-
esi kararı aldı. 

REFERANS: 2018- 7  
ŞİKAYETÇİ:  TMMO Mimarlar Odası Ankara Şubesi avukatları Gökçe Bolat ve 
Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu  
ŞKİYAT EDİLEN: Sabah Adana Güney Gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu.

ŞİKAYET KONUSU:
Sabah Adana Güney Gazetesi’nde 29.01.2018 tarihinde ‘Ersin Ramoğlu- Güncel’ 
köşesindeki ‘Afrin fatihi Erdoğan işi bitirdi’ başlıklı yazıda Mimarlar Odası için ‘terör 
sevici’ ve ‘düşman yandaşı’ ifadesinin kullanılması.
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi avukatları Gökçe Bolat ve Revşan Deniz Yıldırım 
Çobanoğlu yaptıkları başvuruda, yazar Ersin Ramoğlu’nun ‘Afrin fatihi Erdoğan işi 
bitirdi’ başlıklı yazısında, ‘asılsız iddialarla kurumu hedef alıp mesnetsiz suçlamalarda 
bulunduğunu’ savunuldu.

Başvuruda, şikayet edilenin yazıda “Gelelim CHP’ye, o artık iyileşmesi imkansız bir 
milli tehlike. En az FETÖ kadar… Hatta PKK kadar büyük bir tehlike. CHP, PYD için 
‘terörist değil’ demişti. PKK ve FETÖ’ye toz kondurmayanlar, Mehmetçikle omuz 
omuza savaşan ÖSO’yu terörist ilan etti. Bunlar 15 Temmuz darbe teşebbüsünü 
bastıran kahramanlara da ‘militan’ demişti. Türkiye düşmanlarının yandaşı olan Türk 
Tabipler Birliği ile Mimarlar Odası’nın terör seviciliği de öyle” denildiği belirtildi. 
Bu yazıda bir meslek kuruluşu olan Mimarlar Odası’nı hedef aldığı kaydedilen başvuru-
da; ‘terör örgütlerine destek vermek’ ve ‘terör sevici’ ifadelerinin dayanaktan yoksun 
ve ağır saldırı olduğu savunuldu. 

Basının olaylarla ilgili eleştiri, görüş ve değer yargısı bildirebileceği, ancak söylenenin 
gerçek olup olmadığına ve zararlandırıcı amaçla yazılıp yazılmadığına bakılması 
gerektiği kaydedilen başvuruda, “Dayanaktan yoksun, mesnetsiz köşe yazısıy-
la müvekkil hedef gösterilmiş, habercilik ve eleştiri sınırları aşılmıştır” denildi.  
Başvuruda, Basın Meslek İlkeleri’nin 3.,4. ve 6. maddelerine göre şikayet edilen yazar 
Ersin Ramoğlu hakkında işlem yapılması talep edildi. 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Sabah Adana Güney gazetesi yazası aynı zamanda yöneticisi olan Ersin Ramoğlu’na 
şikayet başvurusuyla ilgili bildirim hem mail, hem posta ile ulaştırıldı, ‘alındı’ belgesi 
geldi. Şikayet edilen süresinde iddialara herhangi bir cevap vermedi, taraflar uzlaşma 
talebinde de bulunmadı.

Şikayet konusu yazı, Sabah Gazetesi’nin bölge eki olan Sabah Adana Güney 
ekinde yayınlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Ocak günü Afrin’e başlat-
tığı ve 54’üncü günde devam etmektedir. Yazar harekatın 9’uncu gününde 
kaleme aldığı yazısına, ‘Afrin fatihi Erdoğan işi bitirdi’ başlığını koymuştur. 
 Yazının araları yıldızlarla ayrılan şu üç bölümden oluştuğu görülmektedir: 
Birinci bölümde Suriyelilere yardım edeceklerini söyleyerek, ‘üç semavi dinin bu-
luştuğu’ Hatay’a gelen yabancı yardım kuruluşları ve sivili toplum örgütlerinin başka 
amaçları olduğu ileri sürülmüş ve 15 Temmuz darbe girişimi de konu edilmiştir.

İkinci bölümde, ‘kapatılan FETÖ’cü derneklere para akıtan Amerikan yardım kuru-
luşları… yabancı ajanlar… Türkiye’yi işgal planın parçası olarak Afrin’in ilhak ve tahkim 
edilmesi’ anlatılmış ve  ‘Ama oyunu Afrin fatihi Erdoğan bozdu’ denilmiştir.

Üçüncü bölümde ise “Gelelim CHP’ye, o artık iyileşmesi imkansız bir milli tehlike. En 
az FETÖ kadar… Hatta PKK kadar büyük bir tehlike. CHP, PYD için ‘terörist değil’ 
demişti. PKK ve FETÖ’ye toz kondurmayanlar, Mehmetçikle omuz omuza savaşan 
ÖSO’yu terörist ilan etti. Bunlar 15 Temmuz darbe teşebbüsünü bastıran kahraman-
lara da ‘militan’ demişti. Türkiye düşmanlarının yandaşı olan Türk Tabipler Birliği ile 
Mimarlar Odası’nın terör seviciliği de öyle” denilerek şikayet konusu olan suçlamalar 
yer almıştır. Bu bölüm, eski Musul Konsolosu ve  CHP’li Öztürk Yılmaz’ın kendi hatası 
yüzünden IŞİD’e esir düştüğü, yaptığı açıklamalarıyla Türkiye’yi savaş suçlusu ilan et-
mek isteyen FETÖ ve ABD’ye yardım ettiği, CHP’nin milli tehlike olduğu yazılıp, “Ya 
Cumhurbaşkanı? Burseya Dağı’nın ve Afrin’in fatihi o” ifadesiyle son bulmuştur.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet bir köşe yazısıyla ilgilidir. Köşe yazarının, her ne kadar yazılarında objektif ol-
ması beklense de şart değildir. İnandığını savunabildiği gibi, başka saikle inanmadığını 
da yazabilir. Ilımlı ve makul olup nezaket sınırlarında üslup kullanabileceği gibi; sarsıcı 
ve hatta kaba üslup da kullanabilir. Bu kendisini ve okuyucusunu ilgilendirir. 

Ancak şikayete konu olan yazıda ‘Türkiye düşmanlarının yandaşı olan Türk Tabipler 
Birliği ile Mimarlar Odası’nın terör seviciliği de öyle’ ifadesi sorunludur. 

Binlerce üyesi olan bir meslek kuruluşuna açıkça ‘terör sevici’ ve ‘düşmanların yandaşı’ 
suçlaması yapılmıştır. Bu suçlamanın delili ve dayanağı yazıda yoktur. Eleştiri sınırları 
aşılmış, bir meslek kuruluşu suçlu ilan edilmiş, aşağılanmış, saygınlığı hedef alınmıştır. 
Bu nedenle şikayet konusu yazının Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal bir görev olan gaze-
tecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez” şeklindeki 3”üncü maddesine, 
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesine, 
“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça 
kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesine aykırı olarak değerlendirilmelidir. 
Basın Konseyi Yüksek Kurulu şikayet başvurusunu görüşmüş Basın Meslek İlkeleri’nin 3 
maddesini ihlalden Ersin Ramoğlu hakkında oybirliğiyle ‘kınama’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018 - 8 

ŞİKAYETÇİ: Pof. Dr. İhsan Taşçı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi 

ŞİKAYET EDİLEN:  Arslan Tekin, Yeniçağ Gazetesi yazarı  
 
ŞİKAYET KONUSU:
Yeniçağ gazetesinde 03.02.2018 tarihinde yayımlanan ‘Cerrahpaşa Tıp’ta Skandalın 
Skandalı’ başlıklı köşe yazısı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin, rahatsız olan eşi Nergis Tekin’i, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Taşçı’ya muay-
ene ettirmek için sistemden randevu almış, gittiklerinde verilen saatte muayenenin 
yapılmadığı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıkmıştır. Prof. Dr. Taşçı’nın ‘Bu koşul-
larda hastayı muayene edemeyeceğini söylemesi üzerine ücret iade edilmiş, yazar da 
eşini başka bir hekime muayene ettirmiştir. 

Yazar, bu nedenle Prof. Dr. İhsan Taşçı hakkında şikayetçi olmuş ve yaşadığı 
olayı ‘Bir sağlık skandalı’ başlığıyla 27 Kasım 2017 tarihinde köşesinde yazmıştır. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı şikayet üzerine bir öğretim üyesini ‘mu-
hakkik’ olarak görevlendirmiş, Prof. Dr. Taşçı ile bölümdeki görevlilerin if-
adeleri alınmış, sonuçta ‘soruşturmaya gerek görülmediği’ kararı verilmiştir. 
Kendisine de sonucun bildirilmesi üzerine yazar, bu kez köşesinde 03. 02. 2018 tarihin-
de ‘Cerrahpaşa Tıp’ta Skandalın Skandalı’ başlıklı ikinci bir yazı kaleme almıştır.

Şikayetçi Prof. Dr. İhsan Taşçı, Basın Konseyi’ne yaptığı yazılı başvuruda, gazetenin 
okuyucusu olmadığı için ilk yazıyı da ikinci yazıdan sonra bir yakınının söylemesiyle 
gördüğünü; her iki yazıda kendisine atfedilen ifade ve eylemlerin gerçekdışı olduğunu; 
onur kırıcı suçlamalar yapıldığını savunarak, yazar Arslan Tekin’den şikayetçi oldu. 
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Şikayet başvurusunda soruşturmada hem kendisinin ve bölümdeki görevlilerin, hem 
de şikayetçinin ifade tutanaklarını da gönderdi. 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Prof. Dr. İhsan Taşçı başvurusunda, yazar Arslan Tekin’in yazıları için ‘‘ifadelerin tamamı 
gerçek dışı, abartılı, gazetecilik meslek etik kuralları hiçe sayılarak şahsımla, yardımcım 
ve sekreterimle, hatta çalıştığım kurumla ilgili gerçeğe aykırı yayın yapıldı, şeref ve 
haysiyetimle oynandı’ dedi. 

Yazarın, hukukçu olan yakınıyla hastaneye geldikten sonra ‘gazetecilik kimliğine 
güvenerek’ koridorda gerginlik çıkarıp çalışanları taciz eder davranışta bulunduğunu 
öne süren şikayetçi, “Yakınının kendisini sakinleştirme çabalarına karşın çalışanları 
baskı altına almaya çalışmıştır” ifadesini kullandı. 

Hastalığın durumuna göre muayene süresinin aşılabildiğini, hekimin her hastasına 
yeterli zaman ayırma hakkı olduğunu belirten şikayetçi Prof. Dr. Taşçı, randevunun 
sistemden alındığını, gecikmeler yaşandığı için sistem randevularının eleştirildiğini 
belirterek, “Gazeteci kamuya hizmet etmesi gereken köşesinde olayı tamamen 
kişiselleştirerek, ‘Bu kadın hekimin neyi? Gerçekten sekreteri mi’ ifadeleriyle hakaret 
etmiştir”’ savunmasını yaptı. 

Hiçbir zaman hasta ayırımı yapmadığını, hastanın önceliğinde yaşamsal aciliyeti ön 
planda tuttuğunu belirten şikayetçi, yazıda ‘muayene etmeye mecburdu’ ifadesinin 
kullanıldığını, bunun bilgisizlik ten kaynaklandığını, ‘oysa hekimin acil yardım, resmi 
ve insani zorunluluklar dışında makul ve haklı bir sebeple hastayı reddetme hakkı 
bulunduğunu’ savundu. 

Sağlık hizmetlerinde kaynaklanan zararın tek sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının 
gösterilemeyeceğini savunan şikayetçi, “Temel sorumlunun sağlık hizmetlerini örgü-
tlemek ve finanse etmekle sorumlu kurumlar olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu 
bilimsel gerçeğin gözden kaçırılması sağlık çalışanlarına yönelen şiddeti besleyen en 
önemli etkendir’ dedi.

Şikayet başvurusu, “Bu yazı bir hak arama yazısı olamaz. Yakını hukukçu ise ihlal 
edilen bir hakkın nasıl aranacağını gayet iyi bilir. Sorumsuzca, tüm basın etik kural-
ları çiğnenerek, şahsım, mesai arkadaşlarım ve kurum hakkında yapılan suçlama ve 
karalamalar gerçek dışıdır. Arslan Tekin hakkında gerekenin yapılmasını rica ve talep 
ederim” ifadeleriyle son buldu.

ŞİKAYET EDİLEN YAZARIN YANITI
Prof. Dr. İhsan Taşçı’nın şikayet başvurusunun ulaştırıldığı yazar Arslan Tekin, 15 Mart 
2018 günü Basın Konseyi’ne yazılı cevap gönderdi.  ‘Başımdan geçen bir olayı elbette 
halkıma paylaşacağım” diyen yazar, hasta olan yakınının eşi Nergis Tekin olduğunu ve 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini, bu arada bir de  
Prof. Dr. İlhan Taşçı’ya muayene ettirmek istediklerini söyledi. Sistemden randevu alıp 
saatinde gittiklerini, muayene ücretini yatırdıklarını ancak 1 saatten fazla bekletildikler-
ini kaydeden yazar, bir görevliye sorduklarında ‘Prof. Dr. Taşçı’nın odasında bir hocayla 
sohbet ettiği’ yanıtını aldıklarını savundu.

Şikayetçinin dediği gibi kavga ve çıkışma olmadığını, sadece Prof. Dr. Taşçı’ya, ‘Bir 
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saat geciktiniz’ dediğini kaydeden yazar Arslan Tekin, onun da kendisine dönerek “Bu 
gerilimle muayene edemem. Paranızı ödeyelim” dediğini, başka hekime yönlendirme-
si gerekirken bunu yapmadığını, kendilerinin de muayenede ısrar etmediklerini anlattı.

Olayda gazeteciliğini kullanmadığını, aynı koridorda profesör arkadaşları olduğu hal-
de kimsenin hakkını yememek için randevu alıp gittiklerini söyleyen yazar, “Kamu-
oyunu bilgilendirme hakkımı kullandım. Olanları gazeteci kimliğimle gösterdim. Ha 
benim başımdan geçmiş, ha başkasının” dedi. Prof. Dr. Taşçı’nın sekreterinin Dekanlık 
tarafından açılan soruşturmada yanılış bilgi verdiğini ileri süren yazar Arslan Tekin, “Dok-
toru kurtarmak için yalan ifade veren kişi için ‘Bu kadın doktorun nesi?’ sorusunu sor-
ma hakkımız vardır. Neden farklı algılandı, bilmemiz mümkün değil” ifadesini kullandı. 
Şikayet edilen yazar Arslan Tekin, yaptırdıkları tahlillerde Prof. Dr. İhsan Taşçı’nın eşini 
muayene etmemesinin vahim sonucunun ortaya çıktığını ileri sürdü, Dekanlık soruştur-
masından sonuç alamayınca YÖK’e ve Rektörlüğe başvurduklarını ifade etti.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu iki yazıdan ‘Bir sağlık skandalı’ başlıklı yazı 27 Kasım 2017 tarihinde; 
‘Cerrahpaşa Tıp’ta skandalın skandalı’ başlıklı yazı 03 Şubat 2018 tarihinde yayımlan-
mıştır. Şikayet başvurusu 13.03.2018 tarihinde yapıldığından, ilk yazı için iki aylık süre 
geçmiştir ve değerlendirme yapılmaması gerekir.

Süresi içinde şikayet edilen ‘Cerrahpaşa Tıp’ta Skandalın Skandalı’ yazısında, toplum-
da herkesi ilgilendiren sağlık hizmetlerini konu eden yazar, yaşadığını belirttiği olayı 
yazmıştır. Yazarın yaptığı şikayetten beklediği sonucu alamayınca kaleme aldığı yazı-
da ‘Bir doktor dakikası bile belirtilmiş randevusunu nasıl keyfî olarak geciktirebilirdi! 
...Dekanlık aynı fakülteden bir profesörü soruşturma için görevlendirdi. Böyle görev-
lendirme de tuhaf. Birbirinin yüzüne bakan insanlar nasıl soruşturacak ki?! Sonunda 
soruşturma bitti ve bize postayla gönderdiler: Soruşturmaya gerek yokmuş... Ben 27 
Kasım’da çıkan yazımda ‘Sözde durmama, sağlıkla oynama, görevi ihmal ve zamandan 
çalma fiilleri işlenmiştir’ demiştim. Aynen vaki...’ ifadeleri yer almıştır.

Yazar, soruşturmada ifadelerine başvurulan Prof. Dr. İhsan Taşçı’nın, asistanı Dr. Yas-
in Tosun ve sekreteri Berrin İnan’ı yalancılıkla suçlamış, “Berrin İnan’ın ifadesi baştan 
sona yalan!.. Bu kadın hekimin neyi? Gerçekten sekreteri mi? Neden bu kadar yalan 
ifade?... Maalesef asistan Dr. Yasin Tosun yalan söyleyen Berrin İnan’ın, sözlerine ay-
nen katıldığını belirtiyor. Yasin! Bugünden böyle yalanlara başlarsan, ileride ne olursun 
bilemem! Senin adına üzüldüm” ifadelerini kullanırken, bu suçlamalarına kanıt göster-
memiştir.  Ayrıca yazıda yer alan, “Bu işin peşini bırakmayacağız. İnsanların güdüle-
meyeceğini bilmeleri gerek. Rektörlükle de konuştum. Gerekirse YÖK’e, gerekirse 
Sağlık Bakanlığı’na, gerekirse Başbakanlık’a, gerekirse Cumhurbaşkanlığı’na kadar 
gideceğiz. Netice alamazsak mahkemeye vereceğiz” ifadeleri, tehdit olarak algılana-
bilir. 

Yazarın herkes gibi hak arama yollarını kullanması en doğal hakkıdır. Ancak yazarın 
amacı söylediği gibi kamuoyunu bilgilendirmekse, ilk yazısında bu görevi yerine get-
irmiştir. Köşesini ikinci kez kullanmasının ve üslubunun da, Rektörlükte süren soruştur-
mayı arzu ettiği yönde sonuçlandırmaya dönük olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle şikayet konusu köşe yazısı Basın Meslek İlkeleri’nin “Kamusal bir görev olan 
gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez” şeklindeki 3’üncü maddesine, 
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“Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesine, 
“Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutum-
larla yapmaktan sakınır” şeklindeki12’nci  maddesine aykırı olarak değerlendirilmelidir.

 Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 28 Mart 2018 günü yaptığı toplantıda şikayet dosyasını 
görüştü. Yüksek Kurul üyelerinden Kenan Akın, şikayet edilen yazarla aynı kurumda 
olduğu için tüzük gereği oylamaya katılmadı. Oylama sonunda Yeniçağ Gazetesi yazarı 
Arslan Tekin için oy çokluğu ile ‘UYARI’ kararı alındı. 
 

REFERANS: 2018- 9 
ŞİKAYETÇİLER: 

1- Bayram Gök (mail: bayramex@gmail.com. 
2- Gizem Yıldız (mail: gizz.yldz@hotmaill.com). 

ŞİKAYET EDİLEN:  Hayati Arıgan, Habertürk Gazetesi muhabiri 

ŞİKAYET KONUSU:
Habertürk Gazetesi’nde 14 Şubat 2018 günü yer alan ve aynı gün internet sitelerince 
de alıntı yapılan ‘Telefonu pijamasının cebinde uyuyordu’ başlıklı, boşanma davası 
haberinde, ‘gizlilik kararını ihlal’ ile ‘özel hayat’ ve ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiası. 

Şikayetçi Bayram Gök 26 Şubat 2018 tarihinde yaptığı başvuruda, 2017 Aralık ayında 
eşinden boşanmak üzere dava açtığını, tarafların dilekçelerini mahkemeye sunduk-
larını ve duruşma tarihini beklediğini anlattıktan sonra, “Henüz ortada tarafların bir-
birine söylediği iddialar dışında kesin bir karara varılmamışken hali hazırda devam 
eden boşanma davamın tüm bilgileri gerek gazete gerek internet haber yoluyla tüm 
insanlara servis edilmiştir” dedi.

Davanın görüldüğü Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesi’nce verilen ‘gizlilik kararını’ 
gönderen Bayram Gök, “Davada gizlilik kararı olmasına rağmen kişiliğime yöneltilmiş 
asılsız iddialarla gazetelere konu olmuş bulunmaktayım. Habertürk muhabiri Hayati 
Arıgan mesleki ahlakını maalesef kişiliğime yöneltilmiş bu iddialarla henüz bir sonuca 
varılmamışken üçüncü şahıslarla birlikte hakkımda asılsız haberler yapmıştır. Yaptığı 
haberin herhangi bir bireyin özel hayatının kişilik haklarının ihlalini yaptığı açıkça orta-
dadır” ifadelerine yer verdi. Başvuruda haberin ‘yayından kaldırılması’ ve ‘özür’ yazısı 
yayımlanması da talep edildi.

Diğer şikayetçi Gizem Yıldız da ilk şikayetçiden 10 gün sonra, 8 Mart 2018 tarihin-
de yaptığı başvurusunda bale sanat okulu sahibi olduğunu, söz konusu haberde 
fotoğrafının da kullanılarak, kendisiyle ilgili asılsız iddialarda bulunulduğunu savundu. 
Şikayetçi, “Bulunduğum iş çevresi açısından çocuk ve aileleriyle ilişki kurmam nedeni-
yle hakkımda çıkarılan yalan haberler hem şahsım üzerinde hem iş çevresi alanında 
telafisi olmayan zararlara sebebiyet vermektedir” dedi.

Gizem Yıldız, haberde mesnetsiz iddialarla hedef alındığını, kişilik haklarına 
saldırıldığını, kamu yararı ile öz ve biçim arasında dengenin gözetilmediğini belirterek 
mağdur olduğunu söyledi, haberin ‘yayından kaldırılması’ talebinde bulundu.
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UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvuruları, Habertürk Gazetesi muhabiri Hayati Arıgan’a hem mail, hem 
postayla ulaştırıldı. Boşanma davalarının medyada her zaman ilgi çeken haberler old-
uğunu, dosyada mahkemenin gizlilik kararı ve yayın yasağının olmadığını, tarafların 
isimlerinin rumuzlu, fotoğraflarının da tanınmayacak kadar kapalı yayımlandığını belirtti. 
Muhabir Hayati Arıgan, yanıtında “Boşanma, insanlık tarihi kadar eski bir sosyal ka-
vramdır. Boşanma olaylarının sebepleri de günümüzün gelişen değerlerle birlikte 
çeşitlilik arz etmektedir. Haberde tarafların özel hayatı ihlal edilmemiş sadede boşan-
maya konu olan olaylar işlenmiştir” ifadelerine yer verdi. 

Şikayetçiler Bayram Gök ve Gizem Yıldız ile şikayet edilen muhabir Hayati Arıgan ar-
asında uzlaşma sağlanamadı.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Haber konusu aynı olduğu için hem Bayram Gök, hem de Gizem Yıldız’ın şikayetlerinin 
birlikte ele alınmıştır.

Şikayet konusu haber, Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesi’nde açılan bir boş-
anma davasının haberidir ve olay gerçektir. Şikayetçi eşinden ayrılmak 
için dava açmış, eşi de karşı dava açarak tazminat talebinde bulunmuştur.  
Taralar karşılıklı olarak birbirini suçlamaktadır ve haberde bu iddialara da yer veril-
mektedir. Şikayetçi boşanma gerekçesi olarak ‘eşinin, ailesine kötü davrandığını’ ve 
‘evi terk ettiğini’ belirtmiş, eşi de ‘evliliğin bitmesine kızının bale öğretmeninin sebep 
olduğunu’ ve ‘şiddet gördüğünü’ ileri sürmüştür.

Diğer şikayetçi Gizem Yıldız’ın haberde adı verilmemiş, bir eğlencede çekilen yüzü 
maskeli fotoğrafı kullanılmıştır. Haberde onunla ilgili ‘kızının bale öğretmeni’ ifadesi 
kullanılmış, fotoğrafına adı rumuz olarak konulmuştur. Habere başlık olarak da yine 
tarafların birinin diğeri için dosyada yer alan dava dilekçesinde ‘Yatarken bile telefonu 
pijamasının cebine koyuyordu’ iddiası kullanılmıştır.

Haber davanın açılmasından yaklaşık iki ay sonra ve dosyasında bulunan tarafların id-
dialarına göre, yine ‘iddia’ kaydı konularak yazılmıştır. Boşanma davasının taraflarının 
isimleri rumuz olarak yazılmış, yine muhtemelen taraflardan birinin verdiği fotoğraf da 
yüzler mozaikle kapatılarak yayımlanmıştır. Diğer şikayetçi Gizem Yıldız’ın da zaten 
sosyal paylaşım sitesinden alınan ‘maskeli fotoğrafı’ kullanılmıştır. 

Basın Meslek İlkeleri’nin 5. Maddesine göre ‘Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının 
gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılamaz’. Yukarıda tarif edilen haberde 
yer alan verilerin, ilgililerin ‘özel yaşamı’ kapsamına girdiği şüphesizdir. Şikayetçilerden 
Gizem Yıldız’ın haberde adı yazılmadan ‘evliliğinin bitmesine kızının bale öğretmen-
ini sebep olduğunu ileri süren’ ifadesi yer almaktadır ve sosyal medyadan alınmış ve 
eğlence sırasında çekildiği anlaşılan maskeli bir fotoğrafı kullanılmıştır. Bu bakımdan, 
yayının hukuka uygun olması, ‘kamu çıkarının’ bulunmasına bağlıdır. Somut olayda ise, 
kamusal figür mahiyetinde olmayan alelade insanlar söz konusudur. Olayın kendisi de 
demokratik bir toplumda kamusal bir tartışmaya katkı sağlayabilecek içerik ve mahi-
yette değildir. Öte yandan, şikayetçinin haber konusu davanın tarafı olmadığı; kaldı ki, 
henüz davanın duruşmasının bile yapılmamış olduğu da dikkati çekmektedir. 

Durum böyle olunca, böyle bir haberin yayımlanması ancak ilgililerin rızası üzer-
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ine mümkün olabilecektir; ki böyle bir izin alınmamıştır. Bu nedenle, Basın Meslek 
İlkeleri’nin ‘Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışın-
da, yayın konusu yapılamaz’ şeklindeki 5’inci maddesinin ihlali söz konusudur. 

Şikayette önemli bir konu da mahkemenin ‘gizlilik kararı’ verdiği bir davanın haber-
inin yapıldığı iddiasıdır. Ancak, haber 14 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmış, aynı gün 
şikâyetçinin avukatının yaptığı başvuru üzerine mahkeme ‘gizlilik kararı alınması tale-
binin kabulüne’ ara kararı almıştır. Bu da şikayetçinin gazetede haberi gördükten sonra 
‘gizlilik kararı’ için başvurduğunu göstermektedir. Gazete dağıtımdan bir gün önce 
hazırlanıp basıldığı için muhabir haberi yazdığında, gazetenin basılıp dağıtıldığında 
dosyada henüz ‘gizlilik kararı’ bulunmadığı açıktır. Şikayet edilen muhabir cevap 
yazısında da bunu belirtmiştir. Bu yönden bir etik ihlali söz konusu değildir.

Netice olarak, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, oy çokluğuyla Habertürk Gazetesi mu-
habiri Hayati Arıgan hakkında ‘kınanma’ kararı almıştır. 

REFERANS: 2018- 10
ŞİKAYETÇİ; Nuray Barış 
ŞKİYAT EDİLEN:  Isparta’daki  www.bomba32.com.tr  haber sitesi sorumlusu Mustafa Baş

ŞİKAYET KONUSU:
Isparta’daki www.bomba32.com.tr internet sitesinde 1 Mart 2018 tarihinde, Afrin’de 
şehit olan uzman çavuş Burhan Açıkkol’un aileye henüz haber verilmeden adının ve 
fotoğrafının yayınlanması

Şikayetçi Nuray Barış, www.bomba32.com.tr internet sitesinin, şehit düşen Ispartalı 
her askerin adını daha resmi heyet gidip şehit ailesine haber vermeden yayınladığını, 
bunun da şehit yakınlarının sağlıklarını riske soktuğunu ve resmi görevlileri zor durum-
da bıraktığını savundu.

Son olarak da Afrin’de şehit olan uzman çavuş Burhan Açıkkol’un ailesine görevli 
heyet daha haber vermeye giderken bu internet sitesinde ‘Şehidimiz Var Ispartam’ 
başlığıyla yayınlanan haberde şehidin adının yazıldığını belirten Nuray Barış, şikayet 
başvurusunda şöyle dedi:

“1 Mart günü Isparta ilinde ailesinin ikamet ettiğini öğrendiğimiz jandarma uzman 
çavuş Burhan Açıkkol’un şehit haberi geldi. Haber vermekten sorumlu ekip kendi 
içinde haberleşirken hazırlıklar tamamlanmadan bahse konu yayın organı haberi saat 
21.57’de geçerek şehidin adını açık olarak belirtmiş fotoğrafını da eklemiş haberi 
yayınlamıştır. Ekip, toplanmadan teker teker şehit ailenin evine münferit olarak gitmek 
zorunda kalmıştır. Eve ilk ulaşan Vali Yardımcısı ve Jandarma Komutanı ailenin bilgisi 
olduğunu görmüştür. Ailenin sağlık problemi yaşadığı ve kafalarında birçok soru old-
uğu belirlenmiştir. Aldıkları acı haberin doğruluğundan bile emin olamayan aile şok 
içindeydi.”

Şehit ailelerine haberi, mülki amir başkanlığında ilgili kurumların üst düzey 
yöneticilerinden oluşan bir heyetin sağlık ekibi eşliğinde giderek verdiği belirtilen 
şikayet başvurusunda, “Şehitlerimiz ve kıymetli aileleri, içinde bulunduğumuz 
coğrafyada bize güç veren en önemli manevi değerlerimizdir. Şehit aileleri bize 
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şehitlerimizin emanetidirler. Bu duygularla size bildirdiğim yayın organının her şehit 
haberinde bu kutsal değerleri acımadan hiçbir etik kurala uymadan çiğnediğini bildirir, 
gereğinin yapılmasını, toplum vicdanı gereği arz ederim” denildi.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu www.bomba32.com.tr internet sitesine ulaştırıldı. İnternet sitesinin 
sorumlu müdürü Mustafa Baş verdiği yanıtta, 1 Mart 2018 tarihinde ‘Şehidimiz Var 
Ispartam’ başlıklı haberde Afrin’de şehit olan 5 asker arasında Ispartalı uzman çavuş 
Burhan Açıkkol’un da bulunduğunu çok erken öğrendiklerini, ancak gerekli hassasiyeti 
gösterip, aileye haber verildikten sonra yayınladıklarını savundu.

Facebook’ta saat 21:12’den itibaren Ispartalı kullanıcılar tarafından şehit uzman çavuş 
Burhan Açıkkol’un adı ve fotoğrafıyla paylaşıldığını belirten Mustafa Baş, “Biz ise şehit 
haberinin aileye ulaştığını öğrendikten sonra, yani saat 21:57’de sitemiz Bomba32’de 
yayınladık. Ülkemiz için önem taşıyan ve manevi olarak büyük hassasiyet içeren şe-
hit haberi sosyal medyada zaten saatler öncesinde yayılmaya başlamış, şehit ailesinin 
yakınları ve komşuları çoktan taziye ziyareti için şehit evine gelmişlerdi” dedi. Mustafa 
Baş, bu paylaşımlardan örnekler de gönderdi.

Sorumlu müdür Mustafa Baş, resmi görevlilerin şehit ailesinin evine tek tek gitmeler-
inin haberi yayınlamalarıyla ilgisinin bulunmadığını da savunarak, “Zaten haber yayın-
lanmadan önce Isparta Vali Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Jan-
darma yetkilileri acı haberi vermek için şehit evine gitmişti. Biz bunun teyidini aldıktan 
sonra haber yayına verdik. Kaldı ki, haber içerisinde Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi 
açıklaması da bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Gelen her şehit haberi toplumu sarsmakta, ancak yine de ‘ateş düştüğü yeri yakmakta’ 
ve en büyük acıyı şehit yakınları çekmektedir. Evladının şehit olduğu haberini alın-
ca kalp krizi geçirip vefat eden anneler- babalar olmuştur. Bunun üzerine şehit aile-
lerine haberi, yanlarında sağlık ekibiyle giden resmi görevlilerin vermesi uygulaması 
başlatılmıştır. Onlara sağlık hizmeti ve psikolojik destek sağlanarak, devletin yanlarında 
olduğu gösterilmektedir. 

Buna mukabil, gazeteci, teknolojideki gelişmeler sayesinde habere çok hızlı ulaşa-
bilmektedir.  Hakkari’deki terör saldırısını oradaki bir görevli, İzmir’deki gazeteci ark-
adaşına anında fotoğrafıyla tüm bilgileriyle ulaştırabilmektedir. Ayrıca sosyal medya 
paylaşımları da önemli bir kaynaktır. 

Şikayet edilen internet haber sitesi Isparta’nın yerel haber sitelerinden biridir. Küçük 
bir il olmasına karşın en fazla şehit veren iller arasında olan Isparta’da şehit cenaze-
lerinde büyük kalabalıklar toplanmaktadır ve halk duyarlıdır. Bu nedenle de internet 
sitesinin, şehit haberlerini en hızlı şekilde ve en geniş şekilde verme çabası normaldir. 
Habere hızla ulaşmış ve yayınlamıştır.  

Şikayet edilen sitenin sorumlusu verdiği yanıtta ‘resmi görevlilerin şehit ailesine haber 
verdikten sonra haberi yayınladık’ demiş, şehidin adının ve fotoğrafının sosyal medya-
da paylaşılmasından neredeyse bir saat sonra haberi kullandıklarını belirtmiştir. 

Kaldı ki, gazeteci elindeki haberi yayınlamak için resmi açıklama yapılmasını, yetkililerin 
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izin vermesini beklemek zorunda da değildir. Haberciler, ‘Kıyametin kopacağını 
önceden haber verirsen kahin olursun, gecikirsen kıyamet senin başında kopar’ sözünü 
hiç unutmaz. Gazetecinin haberinde gözeteceği temel hususlar, haberin gerçek olması 
ve kamu yararının varlığıdır.

www.bomba32.com.tr internet sitesinde yer alan ‘Şehidimiz var Ispartam’ haberi 
gerçektir. Şehitler konusunda son derece hassas olan Isparta gibi bir ilde yayın yapan 
internet haber sitesi de kamuoyunu bilgilendirerek kamusal görevi yerine getirmiştir.

Bu bakımdan Basın Konseyi Yüksek Kurulu internet haer sitesi www.bomba32.com.tr   
hakkında yapılan başvuruda oybirliği ile ‘şikayetin yersizliği’ karar almıştır.

REFERANS: 2018- 11 
ŞİKAYETÇİ:  
Asas Kaynak Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili avukat Ömer Faruk Hansu 
ŞİKAYET EDİLEN:  Kocaeli Zirve İnternet  Haber Sitesi  İmtiyaz Sahibi Bigman Çak-
man ve Genel Yayın Yönetmeni  Egemen Daşkan

ŞİKAYET KONUSU:
Kocaeli Zirve İnternet Haber Sitesi’nde 6 Mart 2018 tarihinde yayınlanan ‘İlimizdeki 
bu su firmaları zehir satıyor’ ve ‘Su mu içiyoruz zehir mi?’ başlıklı haberlerde, Gölcük 
merkezli ‘Gürpınar’ suyunun ‘en kötü su’ olduğu yazıldı.

Haberde, bir sivil toplum örgütü olan ‘Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait beş yıl 
önce hazırlanan ve en son 24 Ocak 2018 tarihinde 14’üncü kez güncellenen ‘Ambalajlı 
Su Raporu’nda, Kocaeli’ndeki su firmalarının durumu yer aldı. Tahlil kriterleri ve puan-
ları sıralanan haberde, ‘EN KÖTÜ SU GÜRPINAR’ ara başlığı ile şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde yıllardır faaliyet gösteren birçok su firması ise bu puanlamalarda eksilere 
düşmüş durumda. Eksi puana düşen firmalar arasında en dikkat çekenlerden biriyse 
Gölcük’te faaliyet gösteren Gürpınar oldu. Gürpınar suyun yapılan analiz sonucunda 
aldığı puan -2.293,74 oldu. En düşük puanı alan Gürpınar’dan sonra Derince’de faali-
yet gösteren Çenesuyu -64,36 puanla dikkat çekiyor.”

Şikayetçi avukatı, ‘Gürpınar’ markasıyla piyasaya su veren Asaş Kaynak Suları Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nin damacana, su pompası, su, soda ve aromalı içecek satışı yaptığını 
belirtti, sağlık açısından herhangi bir  sorun teşkil edecek her durumun önüne geçmek 
için önlemler aldığını savundu.

Kocaeli Zirve İnternet Haber Sitesi’nde 06.03.2018 tarihinde ‘İlimizde bu su firmaları 
zehir saçıyor’ ve ‘Su mu içiyoruz zehir mi?’ haberinin yayımlandığını belirten şikayetçi, 
firmaya yönelik karalama ve olumsuz algı oluşturulduğunu ifade etti.  Haberde sözü 
edilen raporun Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Bilimsel dayanaktan yoksun’ bulunduğunu 
ve bunun kamuoyuna açıklandığını kaydeden şikayetçi, yanlış haberin düzeltilmesi 
için yayın organına noterden açıklama gönderdiklerini, ancak internet sitesinin imti-
yaz sahibi Bigman Çakman imzası 13.03.2018 tarihinde ‘Bu suları avukatlarla mı tem-
izleyeceksiniz’ başlıklı yazıda gönderilen açıklamanın çarpıtılarak, suçlamanın devam 
ettirildiğini savundu.

Şikayetçi, 14’üncü kez güncellenen Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin hazır-
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ladığı ‘Ambalajlı Su Raporu’ ile ilgili 17.01.2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı 
açıklamada şu ifadelerin geçtiğini kaydetti:

‘Söz konusu rapor Bakanlığımızca da incelenmiş; verilerin kaynağı, analiz metodu, 
analizi yapanların yetkinliği, laboratuvar koşulları vb. değerlendirmede raporun bilim-
sel bir dayanaktan yoksun olduğu görülmüştür. Bilimselliği tartışmalı bir rapora daya-
narak haksız yere kamuoyunda infial uyandırmaya çalışmak etik bir davranış değildir… 
İçme- kullanma sularının takibini düzenleyen mevzuatımız Avrupa Birliği standartların-
da usul ve esaslar içermektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde ne uygulanıyorsa ülkemizde 
de uygulanan mevzuat aynıdır.” 

Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alarak faaliyet gösteren firmanın hedef alındığını savunan 
şikayetçi, “Yapılan haberle müvekkilimiz şirket kamuoyunda suçlu gibi gösterilerek 
karalama ve olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Yine aynı şekilde tüketiciler 
nezdinde infiale sebep olabilecek bir husus hakkında araştırma yapılmaksızın haber 
yapılması, müvekkilimizin kamuoyu nezdinde sağlıkla ilgili olarak yönetmeliklere ve 
yasaya aykırı davranan şirket olarak gösterilmesine neden oldu” dedi. Şikayetçi, söz 
konusu ‘İlimizdeki bu su firmaları zehir satıyor’ ve ‘Su mu içiyoruz zehir mi?’ haberi ve 
açıklamalarının çarpıtıldığını iddia ettiği ‘Bu suları avukatlarla mı temizleyeceksiniz’ 
başlıklı yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin 6, 9, 10 ve 16’ncı maddelerinin ihlal edildiğini 
savundu.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Kocaeli Zirve İnternet Haber Sitesi Yayın Yönetmeni Egemen Daş-
kan’a hem e- mail, hem postayla ulaştırıldı. Ancak şikayet edilen, süresinde cevap 
vermedi ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. 

Şikayet konusu haber, doğrudan halk sağlığı ile ilgilidir bu nedenle de büyük önem 
taşımaktadır. Giderek büyük bir hacme ulaşan ambalajlı su sektöründe, önemli markal-
arın yanında yerel firmalar da faaliyet göstermektedir. Özellikle yerel firmalarla ilgili 
ortaya çıkan şüpheler, bunların piyasadan silinmesi neden olmaktadır. 

Kocaeli Zirve İnternet Haber Sitesi, şikayet edilen haberini, Sağlık ve Gıda Güvenliği 
Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna dayandırmaktadır. İlki 5 yıl önce yayın-
lanan rapor aynı kıstaslara göre güncellenmiş, son güncelleme 24 Ocak 2018 tarihinde 
yapılmıştır. Şikayet edilen internet sitesi de bu raporda yer alan kendi bölgesindeki 
su firmalarını haberleştirmiştir. Haber sadece bir sivil toplum kuruluşunun raporuna 
dayandırılmış, ilgili firmaya ya da onları denetleyen kurumlara sorma gereği duyul-
mamıştır. Gazeteciyi yanlıştan koruyan ‘şüphe’ ve başka bir kaynaktan ‘doğrulatma’ 
ilkeleri atlanmıştır.

Oysa, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin bu raporuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, ‘Bilim-
sel dayanaktan yoksul olduğu görülmüştür. Bilimselliği tartışmalı bir rapora dayanılar-
ak haksız yere kamuoyunda infial uyandırmaya çalışmak etik bir davranış değildir” 
açıklaması yapmıştır. Şikayet konusu haberin yayınlanmasının ardından Ambalajlı Su 
Tüketicileri Derneği de 06.03.2018 tarihinde yüksek tirajlı ulusal gazetelerde ‘raporun 
gerçeği yansıtmadığı’ açıklaması yapmış, ilan vermiştir.

Gönderdikleri açıklamanın kullanılmadığını belirtilen şikayetçi, “Tekzip metninde be-
lirtilen hususlara, metin yayımlanmaksızın gazete üzerinden hakarete varan cümlelerle 
cevap verilmiştir” demektedir.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Halk sağlığı ile ilgili haber yapması doğaldır, gazetecinin görevidir. Bu habere kaynak 
olarak gösterilen bir rapordur. Sağlık Bakanlığı bu raporu hazırlayan kuruluşun ‘haksız 
iddialarda bulunduğunu’ belirterek, söz konusu ‘Ambalajlı Su Raporu’’ için ‘bilimsel bir 
dayanaktan yoksun olduğu görülmüştür’ açıklaması yapmıştır. Bakanlık açıklamasında 
ayrıca suların nasıl denetlendiği belirtildikten sonra, “Bu sebeple söz konusu raporda 
iddia edildiği gibi ’30 çeşit kirleticiye rastlanan bir suya sağlıklıdır raporu verildiğini’ 
beyan etmek akıl dışıdır’ ifadeleri yer almaktadır.

Sivil toplum kuruluşları demokrasinin gelişip yerleşmesinde önemlidir; hazırladıkları 
raporlar, yaptıkları açıklamalar haber olur. Ancak, ortada resmi makamların da ‘bil-
imsel bulmadığı’ ve ‘akıl dışı’ dediği raporlar yayınlayan bir kuruluş söz konusudur.  
Halk sağlığı gibi, yayınlandığında büyük etkisi olacak ve yankı uyandıracak raporlara 
ve açıklamalara daha dikkatli yaklaşılması, hatta sorgulanması gerekmektedir. Bunun 
yapılmaması; haberde adı geçen firma yetkilisine ulaşıp görüş alınmaması; Sağlık 
Bakanlığı’nın bu raporla ilgili açıklamasının göz ardı edilmesi eksikliktir. 

Diğer taraftan şikayetçinin mağduriyetine (varsa ki, vardır) neden olan asıl muhatap, 
bu raporu hazırlayıp medyaya servis eden Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi adlı sivil 
toplum örgütüdür; bu örgüt hatalıysa hakkında işlem yapmayan yetkili resmi kuru-
luşlardır. Şikayetçi, yayın organına nasıl açıklama gönderip şikayetçi oluyorsa, raporun 
asıl sahibi sivil toplum örgütü ve resmi kuruluşlar nezdinde de işlem başlatmalı, bunun 
duyurulmasını istemelidir. Bu yönde bir girişimi olup olmadığı tarafımızdan bilinme-
mektedir.

Şikayetçinin kendi firmalarını hedef alıp hatta suçlayıcı ifadelerin yer aldığı haber 
nedeniyle gönderdiği açıklama kullanılmamış; internet sitesi imtiyaz sahibi bir de ‘Bu 
suları avukatlarla mı temizleyeceksiniz?’ başlıklı yazı yazıp suçlamayı sürdürmüştür. 
Bu da şikayet edilenin kasıtlı olduğu ve etik değerlerle örtüşmeyen davranışta bulun-
duğunu göstermektedir.

Bu nedenlerle şikayet konusu haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, 
eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadel-
ere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi

‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlamaz’ şeklindeki 6’ncı maddesi,“Basın organ-
ları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar’ şeklindeki 
16’ncı maddesi ihlal edilmiştir. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, oy çokluğuyla Kocaeli Zirve İnternet Haber Sitesi Ege-
men Daşkan ve İmtiyaz Sahibi Bigman Çakman hakkında yukarıda sayılan 3 maddeyi 
ihlalden ‘kınama’ kararı almıştır
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REFERANS: 2018- 12 
ŞİKAYETÇİ:  Asas Kaynak Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili avukat Ömer Faruk 
Hansu 
ŞİKAYET EDİLEN: Gökhan Karabulut (Kocaeli Koz İnternet Haber Sitesi Genel Yayın 
Yönetmeni) 

ŞİKAYET KONUSU:
Kocaeli Koz İnternet Haber Sitesi’nde 06.03 Mart 2018 tarihinde yayınlanan ‘Gürpınar 
su alırken bir kez daha düşünün’ başlıklı haber. 

Şikayetçi Asas Kaynak Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili avukat Ömer Faruk Hansu, 
‘Gürpınar’ markasıyla piyasaya su veren Asaş Kaynak Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
damacana, su pompası, su dispanseri, su, soda ve aromalı içecek satışı yaptığını 
belirtti, sağlık açısından herhangi bir  sorun teşkil edecek her durumun önüne geçmek 
için önlemler aldığını savundu.

Kocaeli Koz İnternet Haber Sitesi’nde 06.03.2018 tarihinde ‘Gürpınar su alırken bir 
kez daha düşünün’ başlıklı haberinin yayımlandığını belirten şikayetçi, firmaya yönelik 
karalama ve olumsuz algı oluşturulduğunu ifade etti.

Haberde, bir sivil toplum örgütü olan ‘Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ne ait 
beş yıl önce hazırlanan ve en son 24 Ocak 2018 tarihinde 14’üncü kez güncel-
lenen ‘Ambalajlı Su Raporu’nda, Kocaeli’ndeki su firmalarının durumu yer aldı.  
Tahlil kriterleri ve puanları sıralanan haberde, “Rapora göre Kocaeli’nde faaliyet 
gösteren firmaların ürettiği suların büyük çoğunluğu çok kötü çıktı. … Rapordaki en 
dikkat çekici firma Gürpınar Su oldu. Başiskele’de üretilen ‘Gürpınar Su’ ise yine en 
kalitesiz suların içinde yer aldı. Bunun yanında Gebze’de üretilen Işılgan, Ovacık, Kara-
mürsel’de üretilen Akçat, Gölcük’te üretilen, Serap Akar, Başiskele’de üretilen Yuvacık 
su oldukça kalitesiz çıktı” denildi. Haberde yurt genelindeki tüm firmalarla ilgili tablo 
geniş şekilde verildi.

Şikayetçi, 14’üncü kez güncellenen Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin hazırladığı 
‘Ambalajlı Su Raporu’ ile ilgili 17.01.2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı 
açıklamada, ‘Söz konusu rapor Bakanlığımızca da incelenmiş; verilerin kaynağı, ana-
liz metodu, analizi yapanların yetkinliği, laboratuvar koşulları vb. değerlendirmede 
raporun bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğu görülmüştür. Bilimselliği tartışmalı 
bir rapora dayanarak haksız yere kamuoyunda infial uyandırmaya çalışmak etik bir 
davranış değildir… İçme- kullanma sularının takibini düzenleyen mevzuatımız Avrupa 
Birliği standartlarında usul ve esaslar içermektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde ne uygu-
lanıyorsa ülkemizde de uygulanan mevzuat aynıdır” ifadelerinin yer aldığını ifade etti. 
Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı faaliyet gösteren firmanın hedef alındığını savunan şikay-
etçi, bu haberle ‘firma hakkında kamuoyunda karalama ve olumsuz algı oluşturulmaya 
çalışıldığını, tüketicilere de firmanın ürettiği suların sağlıklı olmadığı mesajı verildiğini’ 
savundu.

Şikayetçi, bu haberle kamuoyunun yanlış ve eksik bilgilendirildiğini, gönderdikleri 
açıklamanın yayınlanmadığını, şirketin zan altında bırakıldığını, kişilik haklarına 
saldırıldığını, şikayet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden işlem yapılmasını 
talep etti.
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UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Kocaeli Koz İnternet Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Gökhan 
Karabulut’a iletildi. Gökhan Karabulut verdiği yanıtta, söz konusu haberin aynı gün 
ülke genelinde basın kuruluşlarında da yayınlandığını belirtti. 

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin raporunda yer alan bilgileri hiçbir yorum yapmadan 
yayınladıklarını belirten Karabulut, “Raporda yer alan bilgiler ışığında yayın yaptığımız 
kent olan Kocaeli’nde bulunun su firmalarını öne çekip haberimizi yaptık. Bahsi geçen 
raporda Kocaeli’ndeki firmalar içinde analiz sonucu en kötü çıkan ve bilinirliği en fazla olan 
şirket Gürpınar Su adlı firmadır. Haber başlığında bu firmanın olması gayet doğaldır” dedi. 
Firmaya cevap hakkını kullandırdıklarını 8 Mart 2018 tarihinde Asaş Kaynak Suları San-
ayi ve Ticaret A.Ş. vekili Ömer Faruk Hansu tarafından gönderilen cevap metnini aynen 
sitede yayınladıklarını belirten Gökhan Karabulut, “Kocaeli Koz haber sitesi kurulduğu 
günden bu yana Basın meslek İlkelerine bağlı hareket eder. Firmanın söz konusu şikay-
etiyle ilgili Basın Konseyi’nin olumlu bir karar alacağınız umut eder, uzlaşmak gibi bir 
talebimiz olmadığını belirtiriz” dedi.

Kocaeli Koz İnternet Haber Sitesi, şikayet edilen haberini, Sağlık ve Gıda Güvenliği 
Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun raporuna dayandırmaktadır. İlki 5 yıl önce yayın-
lanan rapor aynı kıstaslara göre güncellenmiş, son güncelleme 24 Ocak 2018 tarihinde 
yapılmıştır. Şikayet edilen internet sitesi de bu raporda yer alan kendi bölgesindeki 
su firmalarını haberleştirmiştir. Haber sadece tartışmalı faaliyetlerde bulunan bir kuru-
luşun raporuna dayandırılmış, ilgili firmaya ya da onları denetleyen kurumlara sorma 
gereği duyulmamıştır. Gazeteciyi yanlıştan koruyan ‘şüphe’ ve başka bir kaynaktan 
‘doğrulatma’ ilkeleri atlanmıştır. 

Oysa, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin bu raporuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, ‘Bilim-
sel dayanaktan yoksul olduğu görülmüştür. Bilimselliği tartışmalı bir rapora dayanılar-
ak haksız yere kamuoyunda infial uyandırmaya çalışmak etik bir davranış değildir” 
açıklaması yapmıştır. Şikayet konusu haberin yayınlanmasının ardından Ambalajlı Su 
Tüketicileri Derneği de 06.03.2018 tarihinde yüksek tirajlı ulusal gazetelerde ‘raporun 
gerçeği yansıtmadığı’ açıklaması yapmış, ilan vermiştir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen habere kaynak gösterilen bir rapordur. Sağlık Bakanlığı bu raporu 
hazırlayan kuruluşun ‘haksız iddialarda bulunduğunu’ belirterek, söz konusu ‘Amba-
lajlı Su Raporu’’ için ‘bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğu görülmüştür’ açıklaması 
yapmıştır. Bakanlık açıklamasında ayrıca suların nasıl denetlendiği belirtildikten sonra, 
“Bu sebeple söz konusu raporda iddia edildiği gibi ’30 çeşit kirleticiye rastlanan bir 
suya sağlıklıdır raporu verildiğini’ beyan etmek akıl dışıdır’ ifadeleri yer almaktadır.

Sivil toplum kuruluşları demokrasinin gelişip yerleşmesinde önemlidir; hazırladıkları 
raporlar, yaptıkları açıklamalar haber olur. Ancak, ortada resmi makamların da ‘bil-
imsel bulmadığı’ ve ‘akıl dışı’ dediği raporlar yayınlayan bir kuruluş söz konusudur.  
Halk sağlığı gibi, yayınlandığında büyük etkisi olacak ve yankı uyandıracak raporlara 
ve açıklamalara daha dikkatli yaklaşılması, hatta sorgulanması gerekmektedir. Bunun 
yapılmaması; haberde adı geçen firma yetkilisine ulaşıp görüş alınmaması; Sağlık 
Bakanlığı’nın bu raporla ilgili açıklamasının göz ardı edilmesi eksikliktir. 

Diğer taraftan şikayetçinin mağduriyetine (varsa ki, vardır) neden olan asıl muhatap, 
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bu raporu hazırlayıp medyaya servis eden Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi adlı sivil 
toplum örgütüdür; bu örgüt hatalıysa hakkında işlem yapmayan yetkili resmi kuru-
luşlardır. Şikayetçi, yayın organına nasıl açıklama gönderip şikayetçi oluyorsa, raporun 
asıl sahibi sivil toplum örgütü ve resmi kuruluşlar nezdinde de işlem başlatmalı, bunun 
duyurulmasını istemelidir. Bu yönde bir girişimi olup olmadığı tarafımızdan bilinme-
mektedir.

Şikayet edilen gönderdiği yanıtta, şikayetçinin iddia ettiği gibi ‘karalama ve olumsuz 
algı oluşturmak gibi bir niyetle değil, böylesi çok hassas bir konuda okuyucuyu bilg-
ilendirme çabası içinde haberi hazırladıklarını’ vurgulamış, şikayetçinin habere gön-
derdiği açıklamayı da vakit geçirmeden internet sitesinde kullanmıştır.

Bu nedenle şikayet konusu haber Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleşti-
ri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere 
yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesine;

‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlamaz’ şeklindeki 6’ncı maddelerine aykırı olarak 
değerlendirilmiştir. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, oy çokluğuyla Kocaeli Koz İnternet Haber Sitesi Genel 
Yayın Yönetmeni Gökhan Karabulut hakkında ‘uyarı’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 13
ŞİKAYETÇİ: Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi yazarı Süleyman Aydın 
ŞİKAYET EDİLEN:  Yeni Birlik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yılmazcan
 
ŞİKAYET KONUSU:
Taşerondan kadroya geçmek için yapılan sınavda ahlaki olmayan sorular sorulduğunu 
ileri süren ve ‘Bismil’de Marilyn krizi’ haberine konu Gülcan Öztürk ile eniştesi gazeteci 
Süleyman Aydın’la ilgili Yeni Birlik gazetesinde yayımlanan ‘Kayyuma Komplo’ haberi.  

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde belediyede çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi 
sırasında yazılı sınavı geçen yüksek okul mezunu Gülcan Öztürk, mülakatta kendis-
ine ahlaki olmayan sorular yöneltildiğini ve kadroya alınmadığını ileri sürdü. Kadın 
işçinin açıklamaları 6 Nisan günü ulusal yayınlanan bazı gazetelerde ve birçok internet 
sitesinde ‘Taşeron sınavında garip soru. Bismil’de Marilyn Monroe krizi’ başlığı ile 
yayımlandı. 

Haberde, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili (kayyum) Turgay Güleç başkan-
lığındaki sınav heyetinin, Gülcan Öztürk’e “John F Kennedy Havaalanı nerededir?” 
diye sorulduğu, buna destek olsun diye ‘Yasak aşkı kimdir?’ denildiği, cevap alına-
mayınca Marilyn Monroe hatırlatması yapılıp, “Sizin gibi sarışın ve kıvırcık saçlı’ ve 
‘Kennedy’nin eşi yasak aşkını öğrenince ne tepki verdi?’ gibi ifadeler yer aldı. Hab-
erde, Kaymakam Güleç’in konuyla ilgili sorulara “Kendisine ‘John Kennedy kimdir? 
John Kennedy Havalimanı nerededir?’ gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul’dadır’ 
diye cevap verdi… Asla John Kennedy’nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey 
sormadık. Mülakatta başarısız olunca intikam hırsıyla iftira atıyor” yanıtı da yer aldı.

Merkezi İstanbul’da bulunan Yeni Birlik gazetesi de 9 Nisan 2018 günü, bu haberdeki 
iddiaları yalanlayan ‘Kayyuma Komplo’ başlıklı haberi yayımladı. Gazetenin haberinde, 
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Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç’in iddiaları yalanladığını belirtilerek, Bismil Belediye-
si tarafından yapıldığı söylenen açıklamaya yer verildi. Başka yerde yayınlanmayan bu 
açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu işçiye genel olarak İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nce hazırlanarak sınav 
yapan idarelere gönderilen hazır sorular sorulmuş, tamamına yakınına yanlış cevap 
alınmıştır. Bunlara ilaveten ‘John F Kennedy Havalimanı nerededir?’ diye sorulmuş İs-
tanbul’da yanıtı alındıktan sonra Kennedy’nin kim olduğu sorulmuş cevap alınamayın-
ca diğer sorulara geçilmiş hemen hemen hiçbir soruya doğru cevap alınamayınca 
mülakat bitirilmiştir. Mülakat baştan sona kamerayla kayıt altına alınmış gerektiğinde 
adli makamlara delil olarak sunulacaktır.” 

Açıklamanın devamında “Diyarbakır’da yerel gazetelerden birinde köşe yazarlığı ya-
pan birisi olduğunu öğrendiğimiz bir şahsın bu kişinin eniştesi olduğu ve bu haberleri 
basını kullanarak maksatlı olarak çıkarttığı tarafımızdan tespit edilmiş olup, yalan ve 
iftira nitelikle haber yapan bu basın organları hakkında gerekli yasal işlemler beledi-
yemizce başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Şikayetçi Süleyman Aydın ise yerel Özgür Haber gazetesinde köşe yazarı olduğunu, 
baldızı Gülcan Öztürk’le ilgili haberi kendisinin yaptırdığı iddialarının asılsız olduğunu 
savundu. Yeni Birlik gazetesinin yerelde muhabirinin olmadığını; haklarında haber 
yapılırken kendisi ve baldızının görüşüne başvurulmadığını belirten şikayetçi, “Yirm-
iye yakın gazete ve televizyon kanalının benim direktifime binaen haber yaptıklarını 
açıkça uydurmak, tüm gazeteci arkadaşlarımızın değerliliğine leke sürme gayretinde 
bulunma cüreti gösterilmiştir’ dedi.

Şikayet edilen haberin, Bismil Kaymakamı Turgay Güleç tarafından ‘ısmarlama’ 
yaptırıldığını, asılsız suçlamalarla kişilik haklarına saldırıldığını savunan Süleyman Aydın, 
bu konuda gazete yetkilileriyle görüşmek istediğini ancak sonuç alamadığını belirtti.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Yeni Birlik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yılmazcan’a hem 
e-mail hem posta yoluyla iletildi. Postanın alındı belgesi geldi, süresinde cevap ver-
ilmedi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. 

Birçok gazetede ve internet sitesinde 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan ‘Bismil’de 
Marilyn krizi’ haberi, şikayet edilen Yeni Birlik gazetesinde yer almamıştır. Taşeron işçil-
erin kadroya geçişi sınavlarında haksızlıklar yapıldığı iddiaları nedeniyle kamuoyunda 
geniş yankı uyandıran haberin yayımlanmasından 3 gün sonra Yeni Birlik Gazetesi, bu 
iddiaları yalanlayan ‘Kayyuma Komplo’ başlıklı haber yapmıştır. 

Haberin kaynağı olarak Bismil Kaymakamı Turgay Güleç’in sözleri ve Bismil Belediyesi 
tarafından yapıldığı söylenen açıklamadır. Şikayetçi, haberin sadece Kaymakam Güleç 
tarafından ‘ısmarlama’ yaptırıldığını, Bismil Belediyesi’nin böyle bir açıklamasının ol-
madığını savunmaktadır. Bismil Belediyesi’nin internet sitesinde de bu konuda bir 
açıklama yer almamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen Yeni Birlik gazetesi günlük yayın organıdır, izlediği yayın politikasına 
uygun haberlere yer vermektedir. Hangi haberi kullanıp hangi haberi kullanmayacağı 
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editörlerini ve gazetenin okuyucularını ilgilendirir.

Bu nedenle de Bismil’de taşeron sınavında Gülcan Öztürk’le ilgili ilk haberi yayın poli-
tikasına uygun bulmayıp kullanmamış, aradan birkaç gün geçtikten sonra bu olayın 
‘komplo olduğu’ haberine yer vermiştir.

Habere kaynak olarak gösterilen Bismil Kaymakamı Turgay Güleç ile Bismil Belediyesi, 
sadece kendilerine açıklama yapmış ve Yeni Birlik gazetesi de bunu ‘özel haber’ olarak 
yayınlamıştır. Bu açıklamaların başka yerde yer almaması da ‘açıklamanın yapılmadığı’ 
anlamına gelmez.

Ancak şikayetçi, haberde yer alan ‘Diyarbakır’da yerel gazetelerden birinde köşe 
yazarlığı yapan birisi olduğunu öğrendiğimiz bir şahsın bu kişinin eniştesi olduğu ve 
bu haberleri basını kullanarak maksatlı olarak çıkarttığı….’ ifadeleriyle kendisinin he-
def alındığını söylemektedir ki bunda haklıdır. Bismil küçük bir yerdir, kim kimin eniştesi 
olduğunu bilmektedir.  

Şikayet edilen haberde, ‘komplo kurmak’ suçlamasıyla karşı karşıya kalan şikayetçi 
Süleyman Aydın’ın görüşünün alınması; ayrıca haber kaynağı gösterilen Kaymakam 
Turgay Güleç ve Bismil Belediyesi’nin suçlamalarına maruz kalan taşeron işçi Gülcan 
Öztürk’ün de görüşünün etik açıdan alınması gerekirdi.

Bu nedenle şikayet konusu haber Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleşti-
ri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere 
yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesine;

‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlamaz’ şeklindeki 6’ncı maddelerine aykırı olarak 
değerlendirilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 25 Nisan 2018 günü yaptığı toplantıda Süleyman Ay-
dın’ın şikayetini görüştü ve oy çokluğuyla Yeni Birlik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hü-
seyin Yılmazcan hakkında ‘kınama’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 14 
ŞİKAYETÇİ:  Afife SELVİTOPU, Ali Engin UYGUR, Ümit ÇETİNKAYA vekili avukat  
Halil İbrahim ÇELİK.
ŞİKAYET EDİLEN:  Ceylan SEVER  (Hürriyet gazetesi muhabiri )

ŞİKAYET KONUSU:
Sağlık Müdürlüğü ekibinin yaptığı denetim sonucu, haklarında dava açılan ve araların-
da Afife Selvitopu, Ali Engin Uygur, Ümit Çetinkaya’nın da bulunduğu psikolojik danış-
ma merkezi çalışanlarıyla ilgili 06.02.2018 tarihinde yayınlanan ‘Part-time psikologların 
başı dertte’ başlıklı haber. 

İstanbul Bakırköy’de faaliyet gösteren ve tabelasında ‘Dirim Psikoloji’ yazılı işyerine 
Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 6 Şubat 2017 günü giden ekip yaptığı denetleme 
sonunda ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Belediye veya herhangi bir kurumdan işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı görüldü’ 
ifadelerinin de yer aldığı tutanak tutmuştur. 
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Bu gelişmelerin ardından konu yargıya intikal etmiş, soruşturmayı yürüten savcı hazır-
ladığı iddianameyle aralarında şikayetçilerin de bulunduğu 6 sanık hakkında Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde ‘Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’na 
aykırılıktan kamu davası açmıştır. 24 Temmuz 2017 tarihinde görülmeye başlanan da-
vanın birkaç duruşma yapılmış, savunmaları tamamlanan 5 sanık için ‘duruşmalardan 
bağışık tutulması’, bir sanık için de ‘savunma ve delilleri için talimat yazılması’ kararı 
alınmıştır. 

Şikayetçilerin avukatı tarafından yapılan başvuruda, dava açılmasına neden olan İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ekibinin hazırladığı tutanağın ‘gerçeğe aykırı olduğunu’, ‘Psikolojik 
danışmanlık konusunda kanunda boşluk bulunduğunu’, hatta dava devam ederken ‘İs-
tanbul Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne kayıt için başvurulduğunu bunu gerçekleştire-
mediğini’, ‘BİMER’e başvurup ruhsat alabilmek için bilgilendirme istediğini’ bir sonuç 
alamadığını’ ve sonuç alamadığını belirtmiştir. Şikayetçi avukatı, başvuru dilekçesinde 
bunları saydıktan sonra, ‘Ruhsat almayı gerektirecek bir mevzuat bulunmamaktadır, 
bahse konu danışmanlık merkezinin mevzuata aykırılığı söz konusu değildir” demiştir.

Davada yargılanan ve şikayetçilerden birinin annesi olan Gülşen Selvitopu’nun serbest 
girişimci olarak dava konusu olan merkezi kurduğunu belirten şikayetçi avukatı baş-
vurusunda, “Müvekkillerimizin şahsı hakkında ileri sürülen gerçek dışı ima ve isnatların  
mesnetsiz haber konu edilmesi; basın meslek ilkelerine ve ahlaki değerlere aykırı olup,  
kişilik haklarına ağır bir saldırı niteliğindedir… Haberin kınanması; gerçeği çarpıtarak 
karalamaya yönelik ithamlar sebebiyle  yalanlanması için gerekenin yapılmasın talep 
ediyoruz” demiştir.  

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Hürriyet muhabiri Ceylan Sever’e hem e-mail hem postayla iletil-
di, Hürriyet’in avukatı Eren Mustafa Şener tarafından iki sayfalık cevap göndermiştir. 
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 

Şikayetçinin suçlamalarını kabul etmediklerini belirten avukat Şener, haberde geçen 
tüm beyanların Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen kamuya açık 
davadan alındığını, hem iddianamedeki ifadelerin hem duruşma sırasında sanıkların 
beyanlarının üzerinde en ufak bir değişiklik yapmadan aynen yayımlandığını savun-
muştur. Kamu davasında iddianame gibi sağlam bir temele dayandırılan haberin 
‘kamu yararı’ içerdiğini belirten avukat, ‘gerçek dışılık’ isnadının geçerli olmadığını ve 
buradaki ‘gerçeklilik’ kavramın ‘görünürde gerçek’ ilkesini karşıladığını ifade etmiştir.

Davada yargılanan kişilerin adlarının kodlanarak yazıldığını, belirleyici kimlik bilgilerin-
in kamu ile paylaşılmadığını kaydeden avukat Şener, “Kamuya açık okunan iddianame 
ile herhangi bir kısıtlılık kararı da olmamasına rağmen müvekkilimiz gerek devam eden 
yargılamaya olan saygısı, gerekse de şahısların gizlilik haklarına olan hassasiyeti ned-
eniyle gazetecilik etiğine uygun davrandı” demiştir.

Avukat Şener, ‘özel hayatın ihlal edildiği’ iddiasının da geçersiz olduğunu savunarak, 
denetimi yapan sağlık personeli olduğunu, haberin de kamu görevine ilişkin olduğunu 
vurgulamış, ‘Bunun özel hayatın gizliliği veya iftira şeklinde değerlendirilmesi mümkün 
değildir” demiştir.

Haberde, şikayetçilerin mahkeme huzurundaki ifadelerinin ‘Sadece ailelere eğitim 
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verdik’, ‘Ruhsatsız olduğunu bilmiyorduk’ ara başlıklarıyla ayrıntılı şekilde aktarıldığını 
belirten avukat Şener, “Değil şikayetçiye hakaret etmek, iftira atmak; savunmalarını 
kamu ile paylaşılarak, objektif bir şekilde yaklaşılmış, herkese eşit oranda söz hakkı 
verildi” demiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haber, Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir kamu 
davasına ilişkindir. Resmi bir kurumun yaptığı denetleme sonunda başlatılan soruştur-
ma sonucu açılan davada herhangi bir yayın yasağı, gizlilik ya da kısıtlama kararı söz 
konusu değildir.

Sağlık konusu ve bu tür hizmetlerin nasıl sağlandığı; bu alanda faaliyet gösteren kuru-
luşların eylemleri, kurallara ne denli uyup uymadıkları kamuoyunu yakından ilgilendirir.

Şikayet konusu haberde, davanın iddianamesinde sanıklara yöneltilen suçlamalar 
olduğu kadar hatta daha fazla sanıkların savunmaları yer almış, objektiflik ilkesinden 
sapılmamıştır. Sanıkların savunmaları ara başlıklarla dikkat çekici şekilde verilmiş dava 
devam ettiği için dikkatli bir üslup kullanılmıştır.

Herhangi bir kısıtlılık kararı olmamasına ve zorunluluk bulunmamasına karşın haberde 
sanıkların görev yaptığı psikolojik danışma merkezinin adına yer verilmemiş, sanıkların 
adları da rumuzlu yazılmıştır. Bu da muhabirin, meslek etiğine uyduğun hareket et-
tiğini göstermektedir. Haberde adı geçen kişilerden, şikayetçilerin fotoğraflarına yer 
verilmiştir. Her ne kadar göz kısımları buzlanmış olsa da, şikayetçiler kolaylıkla teşhis 
edilebilecek durumdadır. Bu ise, Basın Meslek İlkeleri içinde, özel hayatın korunması-
na dair hükmün kapsamına girebilirdi. Ne var ki, yukarıda izah edildiği üzere, haberin 
yapılmasında kamu yararı bulunduğu ve konu da şikayetçilerin ‘özel yaşam’ sınırları 
kapsamında kalan bir mesele olmadığı için, bu noktada da bir ihlalden bahsedile-
mez. Fotoğrafların yayımlanmasının gerekli olup olmadığı tartışılabilir, fakat Basın 
Konseyi’nin görevi gazetecinin yerine geçerek haberin en iyi nasıl yapılabileceğine 
dair ‘yerindelik denetimi’ yapmak değil, Meslek İlkeleri bakımından bir aykırılık olup 
olmadığını tespit etmekle sınırlıdır. 

Dava konusu olayda kamuya açık bir merkezi ilgili kamu görevlileri denetlemiş, tut-
anak tutmuş olay yargıya intikal ettirilmiş, savcılık soruşturma sonunda kamu davası 
açmış ve duruşmalar kısıtlılık kararı olmadan açık devam etmektedir. Bu durumdu ‘özel 
hayatın gizliliği’ ve ‘iftira atıldığı’ iddiası da geçersizdir. Aksi durumda gazeteci kolay 
kolay adliye haberi yapamaz, bu halkı halkın haber alma hakkı ile bağdaşmaz.

Netice olarak tüm bu nedenlerle şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal 
edildiği iddiasının dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Hürriyet gazetesi muhabiri Ceylan Sever hakkında 
yapılan başvuruyla ilgili oybirliği ile ‘şikayetin yersizliği’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 15 

ŞİKAYETÇİ:  Afife SELVİTOPU, Ali Engin UYGUR, Ümit ÇETİNKAYA vekili avukat  
Halil İbrahim ÇELİK. 
ŞİKAYET EDİLEN:  Şeyma ULUSOY (Sözcü Gazetesi muhabiri)
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ŞİKAYET KONUSU:
Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibinin yaptığı denetim sonucu, haklarında dava 
açılan ve aralarında Afife Selvitopu, Ali Engin Uygur, Ümit Çetinkaya’nın da bulunduğu 
psikolojik danışma merkezi çalışanlarıyla ilgili 06.02.2018 tarihinde yayınlanan ‘Part-
time psikologların başı dertte’ başlıklı haber. 

İstanbul Bakırköy’de faaliyet gösteren ve tabelasında ‘Dirim Psikoloji’ yazılı işyerine 
Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 6 Şubat 2017 günü giden ekip yaptığı denetleme 
sonunda ‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Belediye veya herhangi bir kurumdan işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı görüldü’ 
ifadelerinin de yer aldığı tutanak tutmuştur. 

Bu gelişmelerin ardından konu yargıya intikal etmiş, soruşturmayı yürüten savcı hazır-
ladığı iddianameyle aralarında şikayetçilerin de bulunduğu 6 sanık hakkında Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde ‘Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’na aykırılık-
tan kamu davası açmıştır. 24 Temmuz 2017 tarihinde görülmeye başlanan davanın birkaç 
duruşma yapılmış, savunmaları tamamlanan 5 sanık için ‘duruşmalardan bağışık tutul-
ması’, bir sanık için de ‘savunma ve delilleri için talimat yazılması’ kararı alınmıştır. 

Şikayetçilerin avukatı tarafından yapılan başvuruda, dava açılmasına neden olan İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ekibinin hazırladığı tutanağın ‘gerçeğe aykırı olduğunu’, ‘Psikolojik 
danışmanlık konusunda kanunda boşluk bulunduğunu’, hatta dava devam ederken ‘İs-
tanbul Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü’ne kayıt için başvurulduğunu bunu gerçekleştire-
mediğini’, ‘BİMER’e başvurup ruhsat alabilmek için bilgilendirme istediğini’ bir sonuç 
alamadığını’ ve sonuç alamadığını belirtmiştir. Şikayetçi avukatı, başvuru dilekçesinde 
bunları saydıktan sonra, ‘Ruhsat almayı gerektirecek bir mevzuat bulunmamaktadır, 
bahse konu danışmanlık merkezinin mevzuata aykırılığı söz konusu değildir” demiştir. 

Davada yargılanan ve şikayetçilerden birinin annesi olan Gülşen Selvitopu’nun serbest 
girişimci olarak dava konusu olan merkezi kurduğunu belirten şikayetçi avukatı baş-
vurusunda, “Müvekkillerimizin şahsı hakkında ileri sürülen gerçek dışı ima ve isnatların  
mesnetsiz haber konu edilmesi; basın meslek ilkelerine ve ahlaki değerlere aykırı olup,  
kişilik haklarına ağır bir saldırı niteliğindedir… Haberin kınanması; gerçeği çarpıtarak 
karalamaya yönelik ithamlar sebebiyle  yalanlanması için gerekenin yapılmasın talep 
ediyoruz” demiştir.  

  
UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Sözcü muhabiri Şeyma Ulusoy’a hem e-mail hem postayla iletildi. 
Posta alındığı belgesi geldi, ancak muhabir süresinde cevap vermedi. Taraflar arasında 
uzlaşma sağlanamamıştır. 

Şikayet konusu haberde, Bakırköy Kartaltepe’de ‘psikoloji merkezi’ ibaresi bulunan 
işyerinde yapılan denetlemede ruhsat olmadığının belirlendiği ve mühürlendiği 
kaydedildi. Burada bulunan ve part-time görev yaptıkları, haklarında ‘Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a aykırılıktan 6 sanık hakkında 5 yıla ka-
dar hapis istemiyle haklarında dava açıldığı, 3 sanıkla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı-
na karar verildiği belirtildi.

Şikayetçiler dahil haklarında dava açılan 6 sanıkla, kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilen 3 sanığın adları da tamamen kodlanarak verilen haberde,  duruşmada yapılan 
savunmalar da yer aldı.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haber, Bakırköy 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir kamu 
davasına ilişkindir. Resmi bir kurumun yaptığı denetleme sonunda başlatılan soruştur-
ma sonucu açılan davada herhangi bir yayın yasağı, gizlilik ya da kısıtlama kararı söz 
konusu değildir.

Şikayet konusu haberde, davanın iddianamesinde sanıklara yöneltilen suçlamalar 
olduğu kadar hatta daha fazla sanıkların savunmaları yer almış, objektiflik ilkesinden 
sapılmamıştır. Sanıkların savunmaları ara başlıklarla dikkat çekici şekilde verilmiş dava 
devam ettiği için dikkatli bir üslup kullanılmıştır.

Herhangi bir kısıtlılık kararı olmamasına ve zorunluluk bulunmamasına karşın haberde 
sanıkların görev yaptığı psikolojik danışma merkezinin adına yer verilmemiş, sanıkların 
adları da rumuzlu yazılmıştır. Bu da muhabirin, meslek etiğine uyduğun hareket ettiğini 
göstermektedir. 

Dava konusu olayda kamuya açık bir merkezi ilgili kamu görevlileri denetlemiş, tut-
anak tutmuş olay yargıya intikal ettirilmiş, savcılık soruşturma sonunda kamu davası 
açmış ve duruşmalar kısıtlılık kararı olmadan açık devam etmektedir. Bu durumdu ‘özel 
hayatın gizliliği’ ve ‘iftira atıldığı’ iddiası da geçersizdir. Aksi durumda gazeteci kolay 
kolay adliye haberi yapamaz, bu halkı halkın haber alma hakkı ile bağdaşmaz.

Netice olarak tüm bu nedenlerle, şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal 
edildiği iddiasının dayanaktan yoksun olduğu ortadadır. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, konuyu görüşmüş ve Sözcü gazetesi muhabiri Şeyma 
Ulusoy hakkında yapılan başvuruyla ilgili oybirliği ile ‘şikayetin yersizliği’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 16
ŞİKAYETÇİ:  Dr. Sedat İRGİL Psikiyatri uzmanı 
Plevne Mah. Savaştepe Cad. No:19 Kat: 2   Altıeylül- BALIKESİR
ŞİKAYET EDİLEN:  Murat AYAŞOĞLU (Haberonca İnternet Sitesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU:
Balıkesir’de yerel Haberonca İnternet Haber Sitesi’nde yer alan ‘Doktor hastasıyla seks 
yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’ başlıklı haberde, aynı ilde psikiyatri uzmanı olarak 
görev yapan Dr. Sedat İrgil hakkında Balıkesir Tabip Odası tarafından ‘uyarı’ ve ‘para 
cezası’ verildiği haberi, eşinin açtığı boşanma davası ve muhabirle aralarında süren 
davalarla ilgili ifadeler.

Haberonca İnternet sitesinde 27.03.2018 tarihinde Murat Ayaşoğlu imzasıyla ‘özel 
haber’ logosuyla yayımlanan ‘Doktor hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı 
aldı’ haberin spotunda, ‘HASTASI İLE SEKS YAPAN DOKTORA CEZA’ denildi. Haber-
in spotunda ayrıca “Balıkesir Tabip Odası Psikiyatrist Doktor Sedat İrgil’i hastası ile 
seks yaptığı için uyardı. Gazeteci Murat Ayaşoğlu’nun habercilik savaşını adeta Tabip 
Odası taçlandırdı. Hastası ile evinde basılan Psikiyatrist Sedat İrgil’i üyesi olduğu mesl-
ek odası da cezalandırdı.’ ifadeleri de yer aldı. 

Haberde bu cezayla ilgili “Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3 Maddesi 
g fıkrası ‘hekimlik mesleğine ilişkin hukuksal düzenlemelere aykırı olmakla birlikte 
aşağıda belirtilen diğer disiplin suçları arasında sayılmış haller dışında kalan nitelik ve 
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ağırlık itibariyle diğer disiplin suçları arasında dahil edilmeyen bir eylemde bulunmak’ 
gereğince UYARMA cezası verilmesine ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 
4. Maddesi r fıkrası ‘acil durunlar dışında özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde 
bulunarak hastaya zarar vermek’ hükmü gereğince PARA CEZASI verilmesine….2017 
yılı en yüksek üyelik aidatı olan 275 tl’nin 3 katı para cezasının belirlenmesine karar 
verilmiştir” denildi.

Haberde ‘HAKLI ÇIKTIK’ ara başlığı kullanılarak, ‘Hastası ile seks yaptığını haber 
yaptığımız için Haberonca’yı avukat ordusu ile mahkemelerde süründürmek isteyen 
Psikiyatr Sedat İrgil hakkında yaptığımız haberleri Balıkesir Tabip Odası adeta haklı 
çıkarmış oldu. Hastası ile seks yapması haber değeri taşıyan Psikiyatr İrgil’i cezalandıran 
Tabip Odası ilerleyen günlerde yine İrgil ile önüne gelecek dosyaları nasıl inceleyecek 
merak ediliyor. Doktor İrgil hakkında önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek şok 
iddialar hakkında Balıkesir Tabip Odası’nın alacağı tavır merakla bekleniyor’ denildi. 

Şikayetçi Dr. Sedat İrgil yaptığı başvuruda kendisiyle ilgili muhbir Murat Ayaşoğlu’nun 
asılsız iddialarda bulunduğunu, daha önce benzer nitelikteki haberleri nedeniyle ken-
disini mahkum ettirdiğini savundu. Şikayetçi, “Mahkumiyetleri akabinde tekzip yayın-
lamış olmasına rağmen hala bu konu hakkında yazmaya devam edebiliyor” dedi.

Tabip Odası’nca verilen ‘uyarı’ cezasının, şikayet konusu haberin başlığı ve içeriği ile 
ilgisinin bulunmadığını savunan şikayetçi, ‘Zaten haberi, hasta bilgilerimi çalan eski 
eşimin yaptırdığı, dosyayı da onun aldığı anlaşıldı. Ayrıca hastam, eşi ve benim lehime 
kamu davaları açıldı. Ancak bu kişi hala yazmaya devam ediyor” diyerek, Basın meslek 
İlkeleri’ni ihlal ettiğini savunduğu Haberonca internet sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu 
hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep etti.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Haberonca İnternet Haber Sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu’na hem 
mail, hem postayla iletildi. Şikayet edilen Murat Ayaşoğlu süresinde yanıt vermedi ve 
taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. 

Şikayetçi Dr. Sedat İrgil’in başvurusuna eklediği bilgilerden şikayet ettiği muhabir ile 
aralarında bazı davaların bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Şikayet edilen Murat Ayaşoğlu’nun görev yaptığı Balıkesir Postam Gazetesi’nde 30 
Ocak 2017 tarihinde yayınlanan ‘Parmak kaldırdı’ başlıklı haberde kişilik haklarına, 
mesleki kariyerine zarar verildiği gerekçesiyle Balıkesir 2’nci Sulh Hakimliği’ne baş-
vuran Dr. Sedat İrgil, tekzip kararı aldırmış, ardından da sorumlular hakkında cezai 
işlemin yapılması için de savcılığa başvurmuştur. Savcılık ‘Kovuşturmaya yer olmadığı’ 
kararı verince Sedat İrgil, avukatı aracılığıyla mahkemeye itiraz etmiş ve 20 Mart 2017 
tarihinde bu kararı kaldırtarak, Murat Ayaşoğlu hakkında Balıkesir 2’nci Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde dava açılmasını sağlamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayetçi Dr. Sedat İrgil’in başvurusuna eklediği belgelerden de anlaşılacağı gibi, 
şikayet edilen muhabir Murat Ayaşoğlu ile şikayetçi yaklaşık1.5 yıl önce mahkemelik 
olmuştur. Taraflar arasındaki davalar devam etmekte olup, bu davalarda kimin haklı 
kimin haksız olduğuna yargı karar vermiştir ya da verecektir. 
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Yüksek Kurulun inceleme konusu ise, şikayet edilen Haberonca İnternet Haber Site-
si’nde yer alan ‘Doktor Hastasıyla seks yaptı, Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’  başlıklı 
haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edilip edilmediğidir. 

Şikayet edilen muhabir haberini, Balıkesir Tabip Odası Onur Kurulu’nca 27 Eylül 2017 
tarihli kararda, şikayetçi Dr. Sedat İrgil’e ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ verilmesine dayandır-
maktadır. Balıkesir Tabip Odası, Dr. İrgil hakkında yerel basında çıkan iddiaları meslek 
etiği yönünden incelemek üzere resen soruşturma açmış, 29 Eylül 2017 tarihinde karar 
vermiştir.

Tabip Odası kararında şikayetçi Dr. Sedat İrgil’e, Disiplin Yönetmeliği’nin 3. Madde g 
fıkrasına göre, ‘psikiyatrik görüşme ortamı temel ilkelerine uymayarak hastanın duy-
gusal zarar görmesine neden olduğu… hastasının mahrem sırlarının üçünü kişilerin 
eline geçmesine engel olamadığı’ gibi nedenlerle UYARI; Yönetmeliğin 4. Maddesi r 
fıkrasındaki ‘acil durumlar dışında özel bilgi ve beceri gerektiren girişimlerde bulunar-
ak hastasına zarar vermek’ hükmü gereğince de PARA CEZASI verildiği belirtilmekte-
dir.

Şikayetçi Dr. Sedat İrgil, bu karara üst kurul olan Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur 
Kurulu’na itiraz dilekçesi vermiştir. Özetle hasta bilgilerinin boşanma davası açtığı eşi 
tarafından çalınıp muhabire verildiğini, dolayısıyla başkasının işlediği suçtan kendisine 
ceza verilemeyeceğini söylemiş; hastasına uzmanlık alanı dışında herhangi bir girişim-
de bulunmadığını savunmuştur.

Balıkesir Tabip Odası’nın, şikayetçi Dr. Sedat İrgil için aldığı ‘uyarı’ ve ‘para cezası’ 
kararının hangi nedenlerle verildiği ortadayken, şikayet edilen muhabir haberinde 
doktorun hastasıyla seks yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldığını yazmıştır.  ‘Doktor 
hastasıyla seks yaptı Tabipler Odası’ndan uyarı aldı’ başlığıyla yayınlanna haberdeki, 
‘Hastasıyla seks yapan doktora ceza’, ‘Ayaşoğlu’nun habercilik savaşını Tabip Odası 
adeta taçlandırdı’, ‘Ağabeyi Bursa CEHAPE milletvekili olan doktor Sedat’, ‘’Tabip 
Odası ilerleyen günlerde yine İrgil ile önüne gelen dosyaları nasıl inceleyecek merak 
ediliyor’, ‘Ya hastaları ile seks yapmaya devam ediyorsa’ ifadeleri bulunmaktadır. Bu 
ifadelerin, haber vermek ve eleştiride bulunmaktan ziyade suçlamaya ve karalamaya 
yönelik olduğu açıktır. Şikayet edilen muhabir, suçlayıcı üslupla şikayet edilenin mil-
letvekili kardeşini de işin içine katmış; şikayetçinin kişilik hakları ve mesleki kariyeri de 
hedef alınmıştır.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nca yapılan incelemede, şikayetçiye verilen disiplin ce-
zasının ‘seks yapmak’ gerekçesiyle olmadığı görülmüştür. Bu durum, şikayetçi hakkın-
da verilmiş olan kararlardan anlaşılmaktadır. Bu duruma rağmen, sanki disiplin cezası 
bu nedenle verilmiş gibi, içeriği gerçeği yansıtmayan bir haber yapılmıştır. O halde, 
Basın Meslek İlkelerinin “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberl-
er, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz” şeklindeki 
6’inci maddesinin ihlal edildiği açıktır. Zira, muhabir, en iyi ihtimalle, incelemesi olanak 
dahilinde bulunan belgeleri gereği gibi incelemeksizin haberini yapmıştır.

Öte yandan, bir doktorun mesleki davranış kuralları dışına çıkarak bir hastasıyla cinsel 
ilişkiye girdiği yönündeki asılsız iddia, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları 
eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadel-
ere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesine de aykırılık teşkil etmektedir. Zira 
bir profesyonele, meslek kurallarını ihlal ettiği yönündeki isnatta bulunma, şüphesiz 
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olarak, onun mesleki itibarını zedeleyecek niteliktedir.

Buna karşılık, haber gereği gibi araştırılmış ve gerçek olsaydı, bir doktorun mesleki 
kuralların dışına çıkarak bir hastasıyla cinsel ilişki kurmuş olması, kamunun öğrenme-
sinden fayda bulunan bir haber teşkil edecekti. Bu nedenle, özel yaşamın gizliliğini 
koruyan Basın Meslek İlkeleri’nin 5. maddesinin ihlal edilmediği sonucuna varılmıştır.

Bu nedenlerle, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yaptığı toplantıda Haberonca İnternet 
Sitesi muhabiri Murat Ayaşoğlu hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin yukarıdaki iki mad-
desini ihlalden ötürü, oybirliği ile ‘kınama’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 17 

ŞİKAYETÇİ: İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreteri Dr. Samet 
MENGÜÇ 

ŞİKAYET EDİLEN: Bülent ŞANLIKAN (Akşam gazetesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU: 
İstanbul Tabip Odası’nın 15 Nisan 2015 tarihinde yapılan seçimli genel kurulu 
öncesinde Akşam gazetesinde 3 gün üst üste muhabir Bülent Şanlıkan imzasıyla 
yayımlanan haberler.

Akşam gazetesinde 10 Nisan 2018 tarihinde manşetten ‘TTB’de Büyük Rezalet. Ölüleri 
seçmen yapmışlar’ başlığıyla yayımlanan haberde, ‘Yıllardır yönetimi elinde tutan terör 
yandaşı İstanbul Tabip Odası’,  ‘Akşam TTB’nin İstanbul seçimlerindeki rezaleti ortaya 
çıkardı. Yıllardır yönetimi elinde tutanlar seçilebilmek için ölüleri bile listeye koymuş’, 
‘Türk Tabipler Birliği ile İstanbul Tabip Odası’nın 15 Nisan’daki seçim öncesi hazırladığı 
büyük oyun deşifre oldu’, ‘Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu skandalı YSK’ye şikay-
et etti’, ‘TTB Başkanı Raşit Tüker sözde adalet yürüyüşünde Kılıçdaroğlu’na yandaşlık 
yapmıştı’  ifadeleri yer aldı ve Adalet Yürüyüşünde çekilen fotoğraf kullanıldı. İç sayfa-
da ise ‘Terör sevici Tabipler Odası, ölüleri seçmen yapmış’ başlığı kullanıldı.

11 Nisan 2018 tarihinde ise yine manşetten ‘Tabip Odası’ndan komik savunma: 
Öldüklerini bilmiyorduk’ başlıklı haberin altında ‘İstanbul Tabip Odası 15 Nisan’daki 
seçimde hayatta olmayan hekimlerin listeye alınmasını saçma bir açıklamayla savunmaya 
çalıştı. Açıklamada ‘Aileleri öldüklerini bize bildirmedi. Öldüklerini bilmiyorduk Zaten 
yaşlı üyelerimizin sandıklarda oy kullanma oranı düşük’ spotu yer aldı.

12 Nisan 2018 tarihinde ise ‘Tabipler seçimine savcılık incelemesi Akşamın haberi ih-
bar kabul edildi’ başlıklı haber yer aldı. Haberde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
hazırladığı dosyayı Ankara’da devam eden TTB soruşturması dosyasına konulmak 
üzere Ankara’ya gönderildiği yazıldı.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR 
Şikayet başvurusu, Akşam gazetesi muhabiri Bülent Şanlıkan’a hem e-mail hem 
postayla ulaştırıldı. Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgesi geldi. Ancak muhatap 
süresinde herhangi bir yanıt vermedi. 

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu adına şikayette bulunan Genel Sekreter Dr. 
Samet Mengüç, İstanbul Tabip Odası’nın 15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak genel 
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kurulu öncesinde Akşam gazetesinin 10,11,12 Nisan 2018 tarihlerinde seçim süreci-
yle ilgili haberler yaptığını, Star ve Yeni Şafak gazeteleri de Akşam gazetesini kaynak 
gösterip bu haberleri kullandığını belirtti.

Akşam gazetesinde Bülent Şanlıkan imzasıyla çıkan haberlerde, İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu ve Türk tabipleri Birliği’nin açıkta hedef gösterildiğin ve yapılacak 
seçimler için şaibeli havası yaratmaya çalıştığını belirtilen başvuru dilekçesinde şöyle 
denildi:

“Terör Sevici Tabip Odası Ölüleri Seçmen Yapmış gibi ifadelerin kullanıldığı haber dil-
inin hedef gösterici olduğunu, gazetecilik kurallarıyla, etiğiyle bağdaşmadığını düşün-
mekteyiz.  Konuyu gereği için bilgilerinize sunuyoruz.”

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Habere konu olan İstanbul Tabip Odası, kamuoyunda tanınan etkin bir meslek ku-
ruluşudur bu nedenle seçimli genel kurulu ile ilgili haber yapılması doğaldır. Üstelik 
yönetime gelmek için gruplar arasında çekişmeye sahne olan genel kurulda, oy kulla-
nacakların listesi önem kazanmaktadır.

Önde gelen bir meslek kuruluşundaki seçim önemlidir ve haber değerine 
sahiptir. Gazeteci haberi verirken yanlışa dikkat çeker, hatta eleştirebilir. Bu eleştiri 
gerektiğinde muhatabı sarsıp öfkelendirebilir. Ancak bunu yaparken Basın Meslek 
İlkelerinde öngörülen tüm mesleki prensiplere bağlı kalınmalıdır. Bu ilkelerden hem 
hukuk hem de meslek etiği alanında geçerli olan birisi de şudur: haberin verilmesi 
amacına herhangi bir katkısı olmayan, olayın kamuoyuna aktarılması ve muhabirin 
meramın anlatılması bakımından hiçbir faydası ve işlevi olmayan, salt muhatabı küçük 
düşürmeye, aşağılamaya, tahkir etmeye dönük ifadeler haberde yer almamalıdır. Aksi 
takdirde, haber verme hakkının sınırları aşılmış olur.

Haberler incelendiğinde, muhabirin ‘Yıllardır yönetimi elinde tutan terör yandaşı İstan-
bul Tabip Odası’, ‘Terör sevici Tabipler Odası ölüleri seçmen yapmış’, ‘TTB’de Büyük 
Rezalet’, ‘Yıllardır yönetimi elinde tutanlar seçilebilmek için ölüleri bile listeye koy-
muş’, ‘Türk Tabipler Birliği ile İstanbul Tabip Odası’nın 15 Nisan’daki seçim öncesi 
hazırladığı büyük oyun deşifre oldu’ gibi ifadelere yer verilmiştir. 

Akşam gazetesinde 3 gün süreyle üst üste yayımlanan şikayet konusu haberlerin liste 
yanlışlığı bahane edilerek, şikayetçi İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu hedef 
aldığı açıktır. ‘Terör sevici Tabipler Odası’, ‘Terör yandaşı’ gibi ifadeler kullanılarak, 
verilen haberle hiçbir fikri ve düşünsel bağlantısı olmayan, salt olarak şikayetçiyi küçük 
düşürmeye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanılmıştır. 

Keza, kullanılan ifadeler, Türk Ceza Hukuku mevzuatı bağlamında şikayetçiyi suçlu olar-
ak lanse etmektedir. Oysa bu konuda ilgililer hakkında herhangi bir mahkeme hükmü 
mevcut değildir.

Öte yandan, şikayet konusu haber yapılırken listenin sorumlusu İstanbul Tabip Odası 
yöneticilerinin görüşünün alınması mesleki etik açısından gerekliydi. Bunun yapıl-
maması temel bir mesleki hatadır. Bu yapılmadığı gibi, listedeki yanlış seçmen kayıt-
larına kötü niyetli olarak yer verildiğini düşündürecek şekilde, ‘Büyük oyun deşifre 
oldu’, ‘Yıllardır yönetimi elinde tutanlar seçilebilmek için ölüleri bile listeye koymuş’ 
şeklinde ibarelere haberde yer verilmiştir. Ortalama bir okuyucunun bu ibarelerden ed-
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ineceği izlenim, var olmayan seçmenler üzerinden yönetimin maksatlı ve kasıtlı olarak 
hukuka aykırı bir plan kurduğudur. Oysa, haberde böyle bir hususu doğrulayacak hiçbir 
veri yoktur. Hatanın nedeni, kaynağı ve sonuçları konusunda ne bir araştırma yapılmış 
ne de bu hususlar muhatabına sorulmuştur. 

Bu nedenlerle, söz konusu haberlerin, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, 
eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadel-
ere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesine;

“Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın 
veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlamaz” şeklindeki 6’ncı maddesine; 
“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulun-
madıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesine aykırı olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Neticede, Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun yaptığı toplantısında, Akşam gazetesi mu-
habiri Bülent Şanlıkan hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin yukarıdaki üç maddesini ihlal 
ettiğinden ötürü oybirliği ile ‘kınama’ kararı alınmıştır.

REFERANS: 2018- 18

KONU: Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın tiyatro oyuncusu Barış Atay hak-
kında ‘haddini bildirme’ yazısıyla ilgili gelişmelerle; seçim kampanyasın-
da medyanın tavrı, partilere ve adaylara tarafsız davranıp davranmadığı. 
 
Basın Konseyi Yüksek Kurulu 23 Mayıs 2018 günü yaptığı toplantıda Hürri-
yet yazarı Ahmet Hakan’ın 15 Mayıs 2018 günü köşesinde, tiyatro oyuncusu 
Barış Atay’ın attığı bir tweet için ‘Lütfen bu adama haddini bildiriniz’ başlıklı 
yazısı ve sonrası gelişmeleri ele aldı. Ahmet Hakan’ın  17 Mayıs 2018 günü ‘Be-
nim Çağrım polise, savcıya değil Muharrem İnce ve Meral Akşener’eydi, 21 
Mayıs 2018 günü ‘Peki ya bu pislikler’ başlıklı yazıları; Barış Atay’ın ilk yazının ar-
dından gözaltına alınıp aynı gün bırakılması ve eşi Beste Sultan Kasapoğulları’nın 
yine Ahmet Hakan’a  ‘Hadi beni de şikayet et’ tweeti ve gelişmeler görüşüldü. 
Yüksek Kurul, olayın yazılı basında, televizyonlarda ve sosyal medyada yeterince 
tartışıldığı için bu konuda herhangi bir karar alınmasına gerek görmedi.

REFERANS: 2018- 19
ŞİKAYETÇİ:  Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’un vekili Av. Kemal 
POLAT
ŞİKAYET EDİLEN:  Akşam Gazetesi muhabiri Ercan Öztürk ve Sorumlu Müdürü 
Özkan DEMİR 

ŞİKAYET KONUSU:
Akşam Gazetesi’nin 19.04.2018 tarihli sayısının 6. sayfasında muhabir Ercan Öztürk im-
zası ve ‘Albatros İçin Rant Ortaklığı’ başlığıyla yayınlanan haberde, Beylikdüzü Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, iş adamı Ayhan Bacınoğlu ile ortak olduğu ve bunun 
‘rant ortaklığı’ olduğu iddia edildi. Belediye Başkanı İmamoğlu’nun avukatı yaptığı 
başvuruda, haberin gerçeği yansıtmadığını, müvekkiline suç isnadında bulunulduğunu 
ve Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiğini savundu. 
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Şikayet konusu ‘Albatros İçin Rant Ortaklığı’ başlıklı haberin spotunda da ‘Büyükçek-
mece Belediyesi’ne ait 3.5 dönümlük araziyi kelepire kapatan müteahhit, İmamoğ-
lu ile ortak çıktı’ ifadeleri yer aldı. Büyükçekmecespor’un eski başkanlarından Ayhan 
Bacınoğlu’nun bu araziyi 7.5 milyon lira gibi ‘kelepir’ fiyatla satın almasıyla belediye ile 
ilişkisinin deşifre olduğu iddia edilen haberde şöyle denildi:

“Bacınoğlu İnşaat isimli firmasıyla belediyeden ihale üstüne ihale alan Bacınoğlu’nun, 
Kent Vizyon isimli firmadaki ortağı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. 
İmamoğlu dışında eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Akçak da 
aynı firmada Bacınoğlu’nun ortağı. Bacınoğlu İnşaat’ın 2 yılda belediyeden 35 mily-
onluk ihale aldığı ve arazilerin vatandaşın kamuya terk ettiği yerler olduğu otaya çıktı. 
Vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. İstanbul İdare Mahkemesi, Albatros Parkı ile 
ilginç planların hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurdu.”

Şikayetçi Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat 5 sayfalık başvurusunda, Akşam 
gazetesindeki haberin gerçeği yansıtmadığını savundu. Başvuruda özetle: * Gazetenin 
internet sitesinde yayınlanan aynı haber için 08.05.2018 tarihinde mahkemeden erişi-
mi engelleme kararı aldırıldığı, * Noter kanalıyla gönderilen ve sorumlu müdüre 04.05 
2018 günü tebliğ edilen cevap ve düzeltme yazısının yayımlanmadığı, * Şikayetçinin 
kişilik haklarının zedelendiği, * Biten ortaklığının devam ediyormuş gibi yansıtılarak 
gerçekdışı haber yapıldığı * Dayanaksız isnatların hakaret suçunu oluşturduğu, * İfade 
özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının aşıldığı, * Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anaya-
sa’nın, basın özgürlüğünü başkalarının şöhret ve hakları, özel hayatlarının korunması 
söz konusu olunca sınırladığı, * Haberde ölçünün kamu yararı olduğu, özle biçim ar-
asında dengenin korunmamasının hukuka aykırılık oluşturduğu, * Kişinin itibarının şah-
si kimliğinin ve manevi bütünlüğünün parçası olduğu, özel hayat kapsamına girdiği 
vurgulandı.

Başvuruda, İmamoğlu’nun Kent Vizyon firmasındaki ortaklığının 2010 yılında sona er-
diği, oysa halen devam ediyor gibi gerçeğe aykırı haber yapıldığı, ‘Ayhan Bacınoğ-
lu’nun belediyeyle olan ilişkisi deşifre oldu. Bacınoğlu İnşaat isimli firmasıyla bele-
diyeden ihale üstüne ihale alan Bacınoğlu’nun Kent Vizyon isimli firmadaki ortağı 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı’ denilerek algı oluşturulduğu 
savunuldu. Şikayet dilekçesinde, belediyede hukuka aykırı işler ve yolsuzluk yapıyor-
muş izlenimi verilmek istendiği de ileri sürülerek, “Dört yıldır Beylikdüzü Belediye 
Başkanlığı görevini yürüten, daha öncesinde bölgede tanınan saygın bir işadamı ve 
siyasetçi olan müvekkil, görünür gerçeğe aykırı biçimde görevini çıkar için kötüye kul-
lanıyor gibi gösterilmiştir. Her ne kadar kendisi siyasetçi olsa da baştan sona ne maddi 
ne de görünür gerçeklikle örtüşen böyle bir ithama tahammül etmesi müvekkilimden 
beklenemez” denildi. 

Akşam gazetenin internet sitesinde de yayınlanan aynı habere Büyükçekmece 2. Sulh 
Ceza Hakimliği’nin 08.05.2018 tarihli 2018/2260 D. İş kararınca da söz konusu URL 
adresine erişimin engellenmesi kararı aldırdıklarını da belirten şikayetçi, Akşam gaze-
tesi sorumlu yazı işleri müdürüne 3 gün içinde yayınlanması için noter kanalıyla cevap 
ve düzeltme metni gönderdiklerini ancak bunun yayınlanmadığını belirtti. 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
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Şikayet başvuru yazısı, Akşam Gazetesi Sorumlu Müdürü Özkan Demir’e hem mail, 
hem de posta ile ulaştırıldı. Şikayetçinin iddialarına 4 sayfası ek belge olmak üzere, 9 
sayfalık yanıt geldi. 
Akşam Gazetesi Sorumlu Müdürü Özkan Demir’in avukatları Nurettin Deniz ve Sibel 
Tunç’un 30.05.2018 tarihinde Konsey Genel Sekreterliği’ne elden teslim edilen cevap 
yazısında, şikayetçinin iddialarına 10 madde halinde yanıtlar sıralındı. 

Basının görevinin siyasi gücü ve devlet kuruluşlarını gözetim altında tutmak, olayları 
ve olayların içindeki kişi ve kurumları eleştirmek, açıklanmasında kamu yararı bulunan 
konularda haber yamak olduğu vurgulanan yanıtta, belediyeye ait alanın imara açıl-
masının ve düşük bedelle satılmasının kamuoyunda tepkiyle karşılandığı savunuldu. 

Yanıtta özetle; * Halka hizmet etmek durumunda olan şikayetçinin sicil kayıtlarıyla teyit 
etilen habere alınganlık göstermesi ve haber yapan basını günah keçisi ilan edip şikay-
et etmesinin anlamsız olduğu, * Şikayetçinin alkış kadar sert eleştiriye de katlanması 
gerektiği; eleştiri hakkının da olaydaki kişilerin durum ve davranışları hakkında bir değer 
yargısının ifade edilmesi olduğu, * Kişiliği zedeleyen hususun haberin değil, işin içinden 
nasıl çıkılacağı düşünülemeyen olaylara sebebiyet verenlerin kusur ve kabahati old-
uğu, * Demokrasinin bir öğreti, disiplin, halka saygı ve terbiye rejimi olduğu; hukuksu-
zluğun geleneğe dönüştüğü günümüzde haber değeri olan olaylara dayalı haberlerin 
kamu menfaati içerdiğinin görmezden gelinemeyeceği, * Basının kamu görevlilerinin 
karar ve eylemlerini eleştirip, onları seçmenlere şikayet veya kamuoyu oluşturmasında 
hukuka aykırılık olamayacağı, * Çağdaş toplumlarda eleştirinin bireysel ahlakın alanına 
giren vazgeçilebilir bir hak değil, kamusal ahlakın alanına giren bir görev olduğu, * 
Haber verenin  haberin gerçekliğini kanıtlama yükümlüğü olmadığı, hukuka aykırılığı 
iddia edenin haberin gerçekdışı olduğunu kanıtlamak zorunluluğu olduğu, * Haber-
in  mutlak doğruluğu değil, verildiği anda beliriş biçimine uygun şekilde verilmesinin 
basın açısından yeterli ve hukuka uygun olduğu , * Basının yalnızca olay açıklamalarıyla 
yetinmeyip, değişik açılardan eleştiri yapabileceği, * Eleştirinin doğasından kaynak-
lanan sertliğin suç oluşturamayacağı savunuldu. Şikayetçi yanıtında Atatürk’ün ‘Basın 
özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme aracı yine basın özgürlüğüdür’, ‘Özgürlük 
olmayan ülkede ölüm ve çöküş vardır’ sözlerini hatırlatarak, “Bu nedenle yakınıcı iddi-
alarının reddi yönünde karar verilmesi gerekmektedir” denildi.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu haber, Büyükçekmece’deki imar tartışmaları nedeniyle uzun süre-
dir gündemde olan Albatros Sahili ile ilgilidir. Buradaki her gelişmeyi kamuoyu dik-
katle takip etmektedir. Gazetecinin de böyle bir konuya eğilmesi, işin görünür ve 
görünmeyen perde arkasını haberiyle kamuoyuna yansıtması doğaldır. 

Gazeteci, bilgilendirmenin yanında eleştirel üslup da kullanabilir. Zaten şikayet konusu 
haber eleştirel bir haberdir. Ancak gazeteci gerçeğe ulaşmak, ona sadık kalmak du-
rumundadır ve çarpıtmamak zorundadır. Bunun için de ulaştığı bilgi ve belgeleri çift 
kaynaktan kontrol ‘double check’ etmesi, konunun tüm taraflarıyla görüşerek haberde 
onların da görüşüne yer vermesi, kendisini olası yanlıştan koruyan sigorta olacaktır.

Bu kurallara riayet edilmediği için şikayet konusu haberde Ekrem İmamoğlu’nun 2010 
yılında sona eren ortaklığı halen devam ediyormuş gibi yer almıştır. Oysa ticaret si-
cilinde birkaç kelimeyle arama yapılsa gerçeğe ulaşılacak, haberde en azında ‘ESKİ 
ORTAK‘  diye doğrusu yazılacak ve yanlışa düşmeyecektir.
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Bununla birlikte haberde ‘Bacınoğlu’nun Kent Vizyon isimli firmadaki ortağı Beylik-
düzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı’, ‘Belediyeyle olan ilişkisi deşifre oldu’, 
‘Rant ortaklığı’, ifadeleriyle Belediye Başkanlığı gibi önemli bir görevde bulunan şikay-
etçi Ekrem İmamoğlu hedef alınmıştır. Şikayetçinin tüm bu iddialara karşı gönderdiği 
cevap ve düzeltme yazısı da yayınlanmamıştır.

Bu nedenlerle söz konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Soruşturulması gazete-
cilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin 
olunmaksızın yayımlanamaz” şeklindeki 6’ncı maddesinin;

“Basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı göster-
ir’ şeklindeki 16’ maddesinin ihlal edildiği değerlendirilmelidir.

Neticede, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Akşam Gazetesi muhabiri Ercan Öztürk ve 
Sorumlu Müdürü Özkan Demir hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin yukarıdaki iki mad-
desini ihlalden oybirliği ile ‘uyarı’ kararı aldı.

REFERANS: 2018- 20 

ŞİKAYETÇİ: Murat DALKILIÇ vekili Av. Y. Nail GÖNENLİ

ŞİKAYET EDİLEN:  Ergün DİLER (Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

ŞİKAYET KONUSU:
Takvim Gazetesi’nin 10.03.2018 tarihli Saklambaç ekinin 6. Sayfasında yayımlanan 
‘Hande Görmesin’ ana başlığı, ‘Murat Dalkılıç güzellerle gecelere daldı’ üst başlığı 
ile yer alan haberde, sanatçının saygınlığına gölge düşüren ifadeler kullanıldığı; kişilik 
haklarına ve onuruna saldırıldığı savunuldu.

Söz konusu haber, Murat Dalkılıç’ın 3 aydır Hande Erçel ile aşk yaşadığı, Merve Boğu-
lur ile evliliğinin eğlence hayatına düşkünlüğü yüzünden bittiğinin konuşulduğu ifade-
leri yer aldıktan sonra şu ifadeler yer aldı:

“Ünlü popçu yine kural bozmadı. Murat Dalkılıç 1 erkek ve 3 kadın arkadaşıyla önceki 
akşam Bebek’teki Angie isimli mekana gitti. Basın mensuplarının dışarıda olduğunu 
gören ünlü popçu, beraber eğlendiği kadınları önden içeriye gönderdi.”

Haberde ‘Murat gezmeye doymuyor’ ara başlığından sonraki bölümde de ’34 yaşında-
ki ünlü popçu gazetecilerle sohbet ederken genç kadınlar da içeriye girdi. Yanında-
ki kadın arkadaşlarının içeriye girmesiyle ünlü şarkıcı da müsaade isteyerek soluğu 
içeride aldı. Mekanda yaklaşık 2 saat eğlenen gruptan dışarıya ilk çıkanlar genç kadın-
larla Murat Dalkılıç’ın erkek arkadaşı oldu. Dalkılıç’ın ise gazetecilere görünmeden 
arka kapıdan çıktığı öğrenildi’ ifadeleri yer aldı.

Haberde hem Murat Dalkılıç ile onunla birlikte eğlendiği yazılan 2 kadının fotoğrafı, 
hem de ‘Gizemli kadınlarla eğlenmesine ne diyecek’ yazısıyla Hande Erçel’in fotoğrafı 
kullanıldı.

Şikayetçi Murat Dalkılıç’ın avukatı Y. Nail Gönenli yaptığı başvuruda, haberin gerek 
başlığının, gerekse kullanılan ifadelerin okuyucuyu yanlış yönlendirdiğini, ileri sürerek 
müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığının zedelenmesine neden olduğunu savundu. 
Haberde, müvekkilinin eğlence hayatına düşkün olduğu, evliliğinin bu sebeple bittiği 
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sevgilisi varken başka kadınlarla birlikte olan güvenilmez bir kişi olarak gösterildiğini 
kaydeden şikayetçi, başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu suretle müvekkilimin toplum nezdinde oluşmuş olumlu itibarı zedelenmiştir… 
Haberde buna ilişkin ifadeler tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltıcıdır… Bu haber 
ile toplum nezdinde müvekkilim evlilik kurumunun gereklerini yerine getirmeyen, ev-
lilik kurumuna saygı duymayan bir kişi olarak gösterilmiştir…  Haber müvekkilimin 
kişiliğine saldırıdır.”

Murat Dalkılıç’ın 2008 yılından bu yana müzik çalışmalarını sürdürdüğü ve Türkiye’de 
tanınan bir kişi olduğu belirtilen başvuruda, “Müvekkilim kamuya mal olmuş bir kişi 
olsa da yapılan haber müvekkilin özel yaşamına ilişkindir. Ancak müvekkilin özel 
yaşamının kamu ile paylaşılmasında hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır… Haber 
müvekkile danışılmadan, bilgisine başvurulmadan yapılmıştır” denildi.

Başvuruda, Murat Dalkılıç’ın itibarını ağır derecede zedeleyen, iftira ve küçük düşürücü 
ifadeler bulunduğu savunulan haberle Basın meslek İlkeleri’nin zedelendiği ve ‘kınama’ 
kararı verilmesi istendi.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Ergün Diler’e, hem e-mail hem postayla iletildi. Bildirimin yapıldığı-
na ilişkin ‘alındı’ belgesi geldi. Ancak muhatap, süresinde herhangi bir yanıt vermedi, 
taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayete konu haber, şikayetçinin eğlence yerine bir arkadaşı ve üç kadınla gittiği, 
burada 2 saat eğlendikten sonra ayrı kapıdan çıktığı somut olayına dayanmaktadır. 
Haberde şikayetçinin eğlence yerine girerken, gazetecilerle görüşüp albüm çalışma-
larını anlattığı da yer almaktadır.  

Bu somut olay haberleştirilirken, şikayetçinin geçmiş evliliğinden söz edilmiş ve bu 
evliliğin eğlence düşkünlüğü yüzünden bittiği; bir süredir birlikte olduğu sevgilisinin 
de ‘gizemli kadınlarla eğlenmesine ne diyeceğinin merak konusu olduğu’ ifadelerine 
yer verilmiştir. 

Haberdeki bu ifadeler her ne kadar objektiflikten uzak gibi görünse de şikayetçi her 
şeyden önce ünlü bir magazin figürüdür. Haber de gazetenin magazin ekinde yayıml-
anmıştır. Magazin haberlerinde yadırganmayan ve hatta bu haberlere konu olan figürl-
erin hoşuna giden, ‘yorumlar’ ve ‘sübjektif’ değerlendirmeler da haberde yer almıştır. 

Habere konu olay, eğlence yerinde yanı kamusal alandı geçmiştir. Şikayetçi kamuo-
yunca yakından bilinen şarkıcıdır, kiminle aşk yaşadığı, kiminle birlikte olduğu, nerede 
ve kimlerle eğlendiği merak edilir. Bunların basında yer alması, özel yaşam ihlali sayıl-
mamalıdır. Kamuya mal olmuş kişilerin özel yaşamının sınırlarını, sıradan kişilerin özel 
yaşamıyla bir tutmamak gerekmektedir. 

Bu nedenlerle şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali söz konusu 
değildir.

Neticede, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün 
Diler hakkındaki başvuruda oybirliği ile ‘şikayetin yersizliği’ kararı almıştır.
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REFERANS: 2018-  21 
ŞİKAYETÇİ: Murat DALKILIÇ vekili Av. Y. Nail GÖNENLİ 
ŞİKAYET EDİLEN:  Şok Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kaan ÖZBEK

ŞİKAYET KONUSU:
Şok Gazetesi’nin 11.03.2018 tarihinde yayımlanan ‘Çapkınlıkta Enselendi’ ana başlığı, 
‘Murat Dalkılıç, Hande Erçel olmadan eğlenince dedikodu kazanı kaynadı’ spotunun 
yer alan haberde, sanatçının saygınlığına gölge düşüren ifadeler kullanıldığı; kişilik 
haklarına ve onuruna saldırıldığı savunuldu.

Söz konusu haber, Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel ile aşk yaşadığı, ancak yanında o 
olmadan Bebek’te özel bir partiye katıldığı belirtildi.  Haberde şu ifadeler yer aldı: 
“Mekana giriş yapacağı sırada gazetecileri fark eden Murat dalkılıç, yanındaki iki 
kadın arkadaşını önden yolladı. Objektiflere tek başına görüntü veren popçu, ‘Sürekli 
stüdyodayım Yıldız Tilbe ile albüm çalışmaları var. Bugün Hande yanımda yok’ dedi. 
Mekana önden giriş yapan iki güzel hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Dalkılıç’ın te-
dirgin hali dikkatlerden kaçmadı.”

Haberde popçu Murat Dalkılıç’ın fotoğrafı yer almazken, Hande Yener ile eğlence ye-
rine girdiği ileri sürülen bir kadının fotoğrafı da yer aldı.

Şikayetçi Murat Dalkılıç’ın avukatı Y. Nail Gönenli yaptığı başvuruda, haberin gerek 
başlığının, gerekse kullanılan ifadelerin okuyucuyu yanlış yönlendirdiğini, ileri sürerek 
müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığının zedelenmesine neden olduğunu savundu. 
Haberde, sevgilisi varken başka kadınlarla birlikte olan ‘çapkınlık yapan’ ve ‘güvenil-
mez’ bir kişi olarak gösterildiğini kaydeden şikayetçi, başvurusunda şu ifadelere yer 
verdi:

“Bu suretle müvekkilimin toplum nezdinde oluşmuş olumlu itibarı zedelenmiştir… 
Haberdeki ifadeler tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltıcıdır… Bu haber müvekkilim-
in kişiliğine saldırıdır.”

Murat Dalkılıç’ın 2008 yılından bu yana müzik çalışmalarını sürdürdüğü ve Türkiye’de 
tanınan bir kişi olduğu belirtilen başvuruda, “Müvekkilim kamuya mal olmuş bir kişi 
olsa da yapılan haber müvekkilin özel yaşamına ilişkindir. Ancak müvekkilin özel 
yaşamının kamu ile paylaşılmasında hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır… Haber 
müvekkile danışılmadan, bilgisine başvurulmadan yapılmıştır” denildi.

Başvuruda, Murat Dalkılıç’ın su haberle küçük düşürüldüğü, Basın meslek İlkeleri’nin 
zedelendiği ve ‘kınama’ kararı verilmesi istendi.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Şok Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kaan Özbek’e, hem e-mail 
hem postayla iletildi. Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgesi geldi. Ancak muhat-
ap, süresinde herhangi bir yanıt vermedi, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayete konu haber, şarkıcı Murat Dalkılıç’ın kadınlarla eğlenceye gitmesiyle ilg-
ilidir. Haberde, şikayetçi Murat Dalkılıç’ın, gazetecileri görünce de kadınları önden 
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gönderip, albüm çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptığı ve halinden tedirgin olduğunun 
anlaşıldığı yazılmaktadır. Şikayetçinin ‘tedirgin hali’ vurgulanarak, haberi ‘Çapkınlıkta 
Enselendi’ başlığı kullanılmıştır. 

Haber somut bir olaya dayanmaktadır, günceldir. Şikayetçi her şeyden önce ünlü 
bir magazin figürüdür. Habere konu olay, eğlence yerinde; yani kamusal bir alanda 
geçmiştir. 

Şikayetçi kamuoyunda yakından bilinen popçudur, yaşadığı aşklar, birlikte olduğu kişil-
er, nerede eğlendiği, ne tür eğlenceye gittiği merak edilir. Bunların basında yer alması, 
özel yaşam ihlali sayılmamalıdır. 

Kamuya mal olmuş kişilerin özel yaşamıyla ilgili kıstasla, sıradan kişilerin özel yaşamının 
kıstası bir değildir. Ünlülerin, kitleler tarafından tanınan ve takip edilen sanatçıların özel 
yaşamının çok daha sınırlı olması gerekir. Zaten magazin sayfalarında ve programların-
da boy gösteren, bu camiada ünlenen kişiler de genelde özel yaşamlarının hayranları 
ve takipçileri tarafından bilinmesini ister.

Şikayet konusu haberin metninde her ne kadar abartılı bir üslup kullanılmış olsa da 
haber günceldir, gerçektir. Şikayetçinin açıklamalarına da haberde yer verilmiş, albüm 
çalışmaları için sürekli stüdyoda olduğu, söz konusu eğlence yerine birlikte olduğu 
Hande Erçel olmadan geldiğini belirttiği yazılmıştır. Ardından da magazin üslubuyla 
‘Hande Erçel olmadan eğlenince dedikodu kazanı kaynadı’ ifadelerine yer verilmiştir. 

Ancak şikayet konusu haberin metninde etik açıdan sorun olmamakla birlikte, atılan 
‘Çapkınlıkta Enselendi’ başlığı tartışmaya muhtaçtır. Bu tür ifade, gerçek anlamının 
ötesinde kullanılmış olsa bile, magazin haberlerinde yer alan ‘jargon’ olarak değer-
lendirmenin olanağı yoktur. Zira ‘enselendi’ ifadesinin mutlak suçu çağrıştırdığı 
gerçeği, kullanımda hedeflenen amaç ne olursa olsun göz ardı edilemez. Bu ifadeyle 
şikayetçi eleştiri sınırlarının ötesinde açıkça suçlanmıştır.

Netice olarak şikayet edilen haberde, Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları, 
eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadel-
ere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlali söz konusudur.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu  oy çokluğuyla Şok Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kaan 
Özbek hakkında ‘uyarı’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 22 
ŞİKAYETÇİ:  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi avukatları Gökçe Bolat, Revşan 
Deniz Yıldırım Çobanoğlu. 
ŞİKAYET EDİLEN: www.iha.com.tr internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ömer 
Söztutan. 

ŞİKAYET KONUSU: 
www.iha.com.tr internet sitesinde 12.05.2018 tarihinde yayınlanan ‘Danıştay’dan Mi-
marlar Odası’nın açtığı davaya ret’ başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ve bu haber 
nedeniyle gönderilen açıklamanın yayınlanmaması.

İhlas Haber Ajansı’nın internet sitesinde ‘Danıştay’dan Mimarlar Odası’nın açtığı 
davaya ret’ başlıklı haberde, Bakanlar Kurulu kararıyla Bolu’da ‘Köroğlu Dağı Kültür 
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ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ ilan edilmesine karşı, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi’nin açtığı davaya Danıştay’dan ret kararı verildiği yazılmıştır.

Haberde, Köroğlu Dağları’nın eteklerinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Ka-
racasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan yaklaşık 51 bin 450 hektarlık alanla ilgi-
li Bakanlar Kurulu’nun 22 Ağustos 2015 tarihinde aldığı kararının ardından Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nin, Danıştay’a dava açtığı belirtilerek şöyle denilmiştir: 

“Danıştay ise yaptığı inceleme sonrası Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nce açılan ip-
tal davasını reddetti. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nuret-
tin Doğanay, ‘Bolu’da yıllardır şikayet edilen turizm teşviklerinden yararlanılmadığı 
yönündeki söylemler de artık bu kararla son bulmuştur. Bundan sonra Bolu turizmi 
şaha kalkacaktır ve hak ettiği desteği alacaktır” dedi.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi avukatları Gökçe Bolat, Revşan Deniz Yıldırım 
Çobanoğlu tarafından yapılan şikayet başvurusunda ise, Mimarlar Odası’nın mesleğin 
ve meslektaşlarının çıkarlarını korumanın yanında; şehir planları ve uygulamalarının 
planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını dene-
tleme görevini de yerine getirdiği vurgulanmıştır.  Bu amaçla ilgili idareleri yasal yoldan 
uyardıkları; hukuka aykırı işlemleri yargıya taşıdıkları belirtilen şikayet başvurusunda, 
Bakanlar Kurulu’nca alınan Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da 14. Daire’de 
dava açıldığı hatırlatılmıştır. Davayla ilgili mahkeme tutanaklarının da eklendiği baş-
vuruda şu ifadelere yer verilmiştir:

“Mahkeme en son olarak dava konusu idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 
karar vermiş, yargı süreci halen devam etmektedir. İhlas Haber Ajansı 12.05.2018 tari-
hinde ‘Danıştay’dan Mimarlar Odası’nın açtığı davaya ret’ başlıklı gerçeği yansıtmayan 
haber yapmış ve henüz yargı süreci devam eden bir davada kesin hüküm niteliğinde 
içerik yayınlanmıştır.”

Haberin düzeltilmesi için İhlas Haber Ajansı ile irtibata geçildiği, açıklama gönderilm-
esi konusunda anlaşıldığını, ancak gönderilen açıklamanın kullanılmadığı da belirtilen 
başvuruda, Mimarlar Odası’na yönelik ‘algı operasyonu’ yapıldığı ve ‘itibarsızlaştır-
mayı hedeflediği’ ileri sürülen haberin meslek etiği ile uyuşmadığı savunulmuştur.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu hem e- mail hem de posta ile www.iha.com.tr internet sitesi Genel 
Yayın Yönetmeni Ömer Söztutan’a 24.05.2018 tarihinde iletilmiş, şikayet edilen de 31. 
05.2018 tarihinde yanıt vermiştir. Taraflar arasında uzlaşma da sağlanamamıştır.

Şikayet edilen iha.com.tr internet sitesi genel yayın yönetmeni Ömer Söztutan, şikay-
etçinin iddialarına verdiği bir sayfalık yanıtta, “Danıştay’dan Mimarlar Odası’nın açtığı 
davaya ret başlıklı haber Ak Parti Bolu İl Başkanı sayın Nurettin Doğanay tarafından 
basın bülteni olarak tüm basın kuruluşlarına gönderilmiştir. Bir siyasi partinin il başkanı 
tarafından verilen haberin doğruluğunu araştırma ihtiyacı duyulmamıştır” demiştir. 

Haber metninde Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın sözlerinin de tırnak içinde yer 
verildiğini anlatan Ömer Söztutan’ın yanıtında, aynı haberi kullanan bazı yerel internet 
sitelerini örnek göstererek şu ifadelere de yer vermiştir:
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“Haber internet sitelerinde de aynı şekilde yayınlanmıştır. Yüksek Yargıtay’ın karar-
larında da belirtildiği gibi; haber kamu kurumları, devletin yetkili organları, Anadolu 
Ajansı gibi kişi ve kurumlardan alınmış ise gazetecinin haberin doğruluğunu araştırma 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle haber hukuka uygundur.”

Gelen yanıtta, haberin düzeltilmesi için gönderilen açıklamadan ve bunun neden 
yayınlanmadığından ise söz edilmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Şikayet konusu haber, çok sayıda abonesi bulunan bir haber ajansı tarafından yayınlan-
mıştır. Yerel basının yanı sıra ulusal gazetelerin internet siteleri de bu haberi kullanmıştır.

Şikayetçinin gönderdiği belgelerden, haberde belirtildiği gibi bir yargı karanın 
olmadığı ve davanın henüz devam etmekte olduğu, hatta davalı (şikayetçi) lehine 
yürütmenin durdurulması yönünde kararın alındığı anlaşılmaktadır. Ancak haberin 
dayandırıldığı bir kaynak vardır; o kaynak da haberde adı geçen ve sözleri tırnak içinde 
verilen Ak Parti Bolu İl Başkanı olan kişidir. Ajans da o kaynağının yazılı açıklamasına 
güvenip haberi yayınlamıştır. Kaynağın yanlış bilgi verebileceğinden şüphelenilmemiş, 
bu nedenle de ’Nerede bu mahkeme kararı?’ diye sorulmamıştır. Kaynağa o kadar 
güvenilmiştir ki; söz konusu davanın tarafı olan Mimarlar Odası’na da sorma, onların 
da görüşünü alma gereği duyulmamıştır.

Haber ajansları, doğası gereği haberi süratle ve rakiplerinden önce verebilmek için zam-
anla yarışmaktadır. Habere konu olan her olayın baştan sona geçirdiği safhaların didik 
didik araştırılması, bu hızlı trafikte çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Gazeteci haberi 
yalanlanıyorsa; hele güvendiği kaynak kendisini yanıltmışsa herkesten fazla üzülür.

Ne var ki, haberde tarafların görüşünü almak atlanılmaması gereken önemli bir 
kuraldır. Bu haberde olduğu gibi, kural ihlali hata yaptırır. Diğer bir hata da haberi 
yaparken, kaynağın bir siyasetçinin açıklaması olduğunun belirtilmemesi; muhabirin 
bu yönde kendisi bir sonuca varmış gibi, Danıştay tarafından ret kararı verildiğinin 
net bir dille hem manşette hem spotta hem de haber metninde öne sürülmesidir. 
Gerçekten, habere bakıldığı vakit, önce bir vakaymışçasına, aslında var olmayan ret 
kararının varmış gibi haber yapıldığı, ardından da ‘konuya dair’ Ak Parti İl Başkanının 
‘görüşüne’ yer verildiği görülmektedir. Haber bu şekilde yapılınca, ortalama bir okuyu-
cunun, söz konusu İl Başkanının açıklamasına istinaden ve bir iddia olarak ret kararının 
gündeme getirildiğini anlaması imkansızdır. Bilakis, ortalama bir okuyucunun anlaya-
cağı, ajans tarafından bu ret kararının varlığının tespit edildiği, konuya ilişkin olarak da 
İl Başkanının yorumlarına yer verildiğidir.

Durum böyle olunca, haberin gerçekliğini teyit etmek için yeterli araştırmanın yapıl-
madığı ve gerekli çabanın gösterilmediği anlaşılmaktadır. Bir siyasi partinin İl Başkanının 
sözlerine, doğrulama gereği duymaksızın, inanılmış olması muhabirin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz. Muhabirin lehine şu söylenmelidir: bir partinin yetkili temsilcisi 
tarafından, hem de kamuoyuna yönelik olarak yapılmış resmi bir açıklama vardır. Ne 
var ki, İl Başkanını ‘devletin yetkili organı’ olarak görmek mümkün değildir. Haberde 
de kaynağın mahiyeti belirtilmemiştir. Kaldı ki, bu olayın derhal ve araştırma yapılam-
adan kamuoyuna aktarılmasını gerektiren ivedi bir durum da söz konusu değildir. 
Olay irdelendiğinde, muhataba görüşü sorulmuş olsaydı, asıl durumun kolaylıkla 
ve derhal ortaya çıkacağı da açıktır. Bu nedenlerle, haberin gerçekliğinin gereğince 
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araştırılmadığı sonucuna varılmıştır. Basınımızda her ne kadar bu tür haberler sıkça 
yayınlanıyor, hatta standart bile kabul ediliyorsa da Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun 
misyonu yerel standartları değil gelişmiş demokrasilerde kabul edilen uluslararası stan-
dartları yerleştirmek ve uygulamaktır.

Öte yandan, şikayet edilenin yanlış çıkan haberini düzeltmesi de gerekmektedir. Bu 
yola gitmemesi; üstelik haberden zarar gören şikayetçinin gönderdiği açıklamayı 
yayınlamaması meslek etiği ile bağdaşmamaktadır. Zaten bu konuda, şikayet edilen 
tarafından herhangi bir açıklama da tarafımıza iletilmemiştir.

Sonuç olarak, şikayet edilenin, Basın Meslek İlkeleri›nin ‘Soruşturulması gazetecilik 
olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin 
olmaksızın yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddesini ihlal ettiğine oyçokluğuyla; mu-
habirin kendisine gönderilen cevap ve düzeltme yazısını yayınlamamasının Basın Meslek 
İlkeleri’nin ‘Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına 
saygı duyarlar’ şeklindeki 16’ncı maddesini ihlal ettiğine oybirliğiyle karar verilmiştir. 
Bunun sonucunda, www.iha.com.trt Genel Yayın Yönetmeni Ömer Söztutan hakkında 
‘kınama’ kararı verilmesi oyçokluğuyla uygun görülmüştür. 

REFERANS: 2018- 23 
ŞİKAYETÇİ: Ramazan Duran 
ŞİKAYET EDİLEN: Nejat BEKMEN (Hürriyet Ege Gazetesi Yazı İşleri Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU: 
Hürriyet Ege ilavesinde 30 Mayıs 2018 tarihinde birinci sayfada fotoğraflı yayınlanan 
‘Tamamı Çöpten’ başlıklı haberde adı geçen Ramazan Duran, ‘aşağılayıcı’ ifadeler kul-
landığını öne sürerek şikayette bulundu.

Şikayetçi Ramazan Duran, Basın Konseyi’ne e-mail yoluyla gönderdiği başvuruda, aynı 
gün Hürriyet Ege’de kendisiyle ilgili haber yayımlandığını belirterek şöyle demiştir:

“30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Hürriyet Ege gazetesinde hakkımda yayımlanan 
haberin doğru olmadığından şikayetçiyim. Haberin özü dışında yayın yapılmıştır. Be-
nim verdiğim röportaj ile alakası olmayan aşağılayıcı nitelikte haber başlığı yayımlan-
mıştır. Şahsım bu durumdan memnun olmadığı gibi gerekli mercilere şikayette bulan-
acağımı arz ederim.”

Haber, Hürriyet Ege’nin birinci sayfasında göbekten 4 sütun üzerine; birinde şikay-
etçiyi çalışırken gösteren 3 fotoğrafla yer almıştır. Anadolu Ajansı muhabiri Ali Rıza 
Akkır imzalı ‘Tamamı Çöpten’ başlıklı haber, “Fethiye’de cam sanatçısı Ramazan du-
ran sokaktan topladığı ya da çarşı esnafının verdiği şişeleri eriterek yamaç paraşütü, 
caretta caretta, deve, çiçek motifli hediyelik eşyalara dönüştürüyor. Duran, ’Bu işin 
yayılması ve öğrenilmesini taraftarıyım diyerek meraklılarını atölyelere yönlendiriyor” 
ifadelerinden ibarettir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu 18.06.2018 tarihinde hem e- mail hem de posta ile Hürriyet Ege 
gazetesi yazı işleri müdürü Nejat Bekmen’e iletilmiştir. Şikayet edilen, 26.06.2018 tari-
hinde yanıt vermiştir. Taraflar arasında uzlaşma da sağlanamamıştır.
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Şikayet edilen Nejat Bekmen verdiği yanıtta, haberin Anadolu Ajansı tarafından ser-
vis edildiğini, kendilerinin de hem ajans hem de muhabirin imzasıyla kullandıklarını 
belirtmiştir. Anadolu Ajansı haberinin bir kopyasını gönderen Bekmen, iki sayfa uzu-
nluğundaki bu haberi özünü bozmadan kısaltarak kullandıklarını vurgulamıştır. Bek-
men yanıtında, “Keza bu haber metni incelendiğinde şikayetçi Ramazan Duran’ın cam 
sanatçısı olduğu, sokaktan veya çarşı esnafından topladığı camları eriterek hediye-
lik eşyaya dönüştürdüğünün belirtildiği görülmektedir. Bu hususlar Anadolu Ajansı 
haberinde de aynen yer almaktadır” demiştir.

Haberde kamu yararı ve toplumsal ilgi bulunduğu kaydedilen şikayetçi yanıtında şu 
ifadeler yer aldı:

“Atık camların yeniden kullanıldığı ve dönüştürüldüğünün belirtilmesi ’aşağılayıcı’ bir 
durum değil, tam aksine ‘takdir edilen’ bir durumdur. Bu noktada haberde ismi yer 
alan Ramazan Duran’ın haber hakkında ‘aşağılayıcı’ nitelendirmesinde bulunması ka-
bul edilemez…. Netice olarak Ramazan Duran’ın, Basın Konseyi’ne yaptığı şikayete 
dair iddiaları kabul edilemez…. Şikayete konu haber hukuka ve bası meslek ilkelerine 
uygundur… Haberde şikayetçinin kişilik haklarına bir saldırı da söz konusu değildir. 
Şikayetin reddine karar verilmesini saygı ile dilerim.”

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Hürriyet Ege gazetesinin birinci sayfasında yayımlanan ‘Tamamı Çöpten’ başlıklı haber 
Anadolu Ajansı’nın haberidir. Hürriyet’in bölge ilavesi olan Hürriyet Ege, kendi bölgesi-
yle ilgili bu örnek olayın haberini, birinci sayfasından en güzel şekilde haberleştirmiştir. 

Şikayet edilenin gönderdiği yanıta eklediği Anadolu Ajansı’nın haberi, iki sayfa uzun-
luğunda, tali bilgilerin de yer aldığı detaylı haberdir. Şikayetçinin ustasından öğrendiği 
bu işi 15 yıldır yaptığı, daha önce İstanbul’da çalıştığı, tezgahının bulunduğu yerin 
adresi, yaptığı ürünlerin fiyatı, müşterilerinin kimler olduğu, hem kendisinin açıklama-
ları hem de onu öven arkadaşlarının açıklamaları detaylı şekilde haberde yer almıştır.

Haber ajansları doğası haberi tüm detaylarıyla verir. Zira ajansın, gazete gibi haberi 
belli alana sığdırma zorunluluğu yoktur. Abonelerine haberin istedikleri unsurunu öne 
çıkarabilmeleri seçeneğini sunduğu için detaylı haber servise koymaktadır. Haber par-
agraf fazla olmuş fark etmez. Ancak gazeteler için durum farklıdır, editörler değil par-
agrafı ve cümleyi, kelimeyi bile tasarruflu kullanmak zorundadır.

Hürriyet Ege, Anadolu Ajansı’nın geçtiği şikayet konusu haberi iyi bir mizanpaj ve 
çarpıcı başlıkla; özünü bozmadan ve şikayetçinin sözlerine de tırnak içinde yer ver-
erek sayfasına aktarmıştır. Üstelik ajansın rumuzunu ve muhabirinin adını da kullanarak, 
çoğu zaman gazetelerin göz ardı ettiği meslek kuralına uygun hareket etmiştir.

Haberde kullanılan ‘Tamamı Çöpten’ başlığının ise şikayetçinin yaptığı ve fotoğraflar-
da yer alan çok sayıda objenin atıklardan üretildiğini anlatmakta; haber metninde ‘cam 
sanatçısı’ ifadesiyle övülen şikayetçi kastedilmemektedir. 

Şikayet konusu haberin, röportajın aynen yayınlanmasını, ticari faaliyetiyle ilgili tali bilg-
ilerin de yer almasını isteyen şikayetçinin beklentilerini karşılamadığı anlaşılmaktadır. 
Ancak şikayetçinin ‘haberin doğru olmadığı’, ‘özünün değiştirildiği’ ve ‘aşağılayıcı’ 
olduğu değerlendirmesinin kanıtı bulunmamaktadır.
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Tüm bu nedenlerle, şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlalinden söz 
edilemez.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 21 üyenin katılımıyla yaptığı toplantıda, Hürriyet Ege 
Yazı İşleri Müdürü Nejat Bekmen hakkında yapılan şikayet başvurusunu görüştü ve 
oybirliğiyle ‘şikayetin yersizliği’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 24
ŞİKAYETÇİ: İlknur ÇAMUR 
ŞİKAYET EDİLEN:  Metin MUTANOĞLU (Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni)

ŞİKAYET KONUSU:
Anadolu Ajansı tarafından 24 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan, Samsun’da yapılan 
bir uyuşturucu operasyonuyla ilgili haber, birçok gazete ve internet haber sitelerinde 
yayınlanmıştır. Haberde, tutuklanan şüpheli 35 yaşındaki Gökhan Çamur’un adının açık 
olarak yazılması üzerine annesi İlknur Çamur şikayette bulunmuştur.

Şikayet edilen ‘Samsun’da uyuşturucu operasyonu’ başlıklı haberde, polisin yaptığı 
operasyonda gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı belirtilerek şöyle denilmiştir:

“İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökhan Çamur’un 
elinde bulunan sentetik uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çamur’un bulunduğu aracı, İlkadım ilçesi Reşadiye mahallesinde durdurmak isteyen 
ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada paketler halinde 800 gram sentetik uyuşturucu, iş 
yerinde de 753 paket kaçar sigara ele geçirdi.

Şüphelinin Yenidoğan Mahallesi’nde bir evin tuvalet boşluğunda sakladığı 104 gram 
sentetik uyuşturucu da bulundu.

 Gözaltına alanın ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuk-
landı.”

Haberde adı geçen Gökhan Çamur’un annesi İlknur Çamur, şikayet başvurusunda 
oğlunun adının rumuzlu yazılması gerektiğini; bunun yapılmayıp kişilik haklarının ihlal 
edildiğini savunmuştur.

Başvuruda, “Samsun da oğlum Gökhan Çamur (35) tutuklanmasıyla ilgili Anadolu 
Ajansı açık ismiyle haber yapmıştır, ismini rumuz olarak vermemiştir oğlumun kişilik 
hakları ihlal edilmiştir basın meslek ilkeleri kapsamında gereğinin yapılmasını rica ed-
erim” ifadelerine yer verilmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu’na hem 
e-mail, hem de postayla iletildi. 

Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgesi geldi. Ancak muhatap, süresinde herhangi 
bir yanıt vermedi, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu haber, uyuşturucu ticareti gibi hem gençlik için büyük tehlike olan; hem 
de toplumun geleceğini tehdit eden önemli bir sorunla ilgilidir.

Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan ve polisin takibinde olan kişi, operasyon sonucu 
yakalanmış; emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliye tutuklanmıştır.

Haberin dayandığı olay, kişinin gözaltına alındığı, tutuklandığı gerçektir; haberde 
herhangi bir yanlıştan söz edilmemektedir. Uyuşturucu gibi önemli bir konu toplumu 
yakından ilgilendirmektedir. Bu haberin yayınlanmasında şüphesiz kamusal yarar bu-
lunmaktadır. 

Şikayet başvurusunda da bunlarla ilgili herhangi bir itiraz bulunmamaktadır. Şikayetçi, 
sadece tutuklanan oğlunun adının açık yazılmasının, kişilik haklarının ihlal edildiğini 
savunmaktadır.

Oysa haberde adı geçen ve uyuşturucu ticareti gibi önemli bir konuda suçlanan 
Gökhan Çamur, polis tarafından gözaltına alınmakla kalmamış, sevk edildiği adliyede 
hakim huzuruna çıkarılıp tutuklanmıştır. Suçlu olup olmadığı elbette yargılama sonun-
da ortaya çıkacaktır.

Tutuklanan kişinin adının özel durumlar hariç rumuz olarak yazılma zorunluluğu bulun-
mamaktadır. Söz konusu kişi 35 yaşındadır yani reşittir; adının rumuz olarak yazılmasını 
gerektirecek özel durumu da görülmemektedir. Uyuşturucu ticareti olaylarında tutuk-
lananların adlarının açık yazılması basında yaygın bir uygulamadır.

Haberde peşinen suçlu olarak gösterilmedikçe tutuklanan kişinin adının açık yazıl-
masında etik açıdan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Aksi halde kişilerin ad-
larının, davalar kesinleşinceye (Yargıtay aşaması tamamlanana) kadar rumuz olarak 
yazılması zorunlu olacaktır. Üstelik şikayet konusu haberde adı geçen Gökhan Çamur’a 
‘suçludur’ denilmemiş, herhangi bir yorum yapılmadan gözaltına alınıp tutuklandığı 
yazılmış, objektiflik ilkesi gözetilmiştir.

Açıklanan bu nedenlerle Basın Meslek İlkeleri’nin ihlali söz konusu değildir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Anadolu Ajansı hakkında yapılan şikayet başvurusunu 
görüştü, oy çokluğuyla ‘şikayetin yersizliği’ kararı aldı.

REFERANS: 2018- 25
ŞİKAYETÇİ: Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun vekili Av. Kemal POLAT
ŞİKAYET EDİLEN:  Ercan ÖZTÜRK (Akşam Gazetesi muhabiri )

ŞİKAYET KONUSU:
Akşam Gazetesi’nde 17.06.2018 tarihinde Ercan Öztürk imzasıyla yayımlanan ‘Beylik-
düzü Belediyesi’nde FETÖ’ye ihale kıyağı’ başlıklı haberle ilgili Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, gerçeğe aykırı haber yapıldığını 
ve müvekkilinin kişilik haklarına saldırıldığını savunarak 03.07.2018 tarihinde şikayette 
bulunmuştur.

Şikayet konusu ‘Beylikdüzü Belediyesi’nde FETÖ’ye ihale kıyağı’ başlıklı haberin  
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spotunda ‘CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin, kayyum atanana kadar FETÖ’nün kanalı 
Elapro’da yöneticilik yapan Özkarabekir’e ihale üstüne ihale verdiği ortaya çıktı’ de-
nilmiştir.

Başkan İmamoğlu’nun CHP ilçe başkanlığı yaptığı dönemde, Ak Partili yerel yönetim-
leri ‘İhale alınmaz, verilir’ diye eleştirdiği hatırlatılan haberde, şu ifadeler yer almıştır:

“İmamoğlu’nun, 50 bin lira sermayeli bir şirkete 3 yıl içinde 40 milyon liralık ihale ver-
diği ortaya çıktı. Ballı torba ihaleleri peş peşe alan firma sahibi ise, CHP’li Başkan’ın 
yakın arkadaşı Cengiz Özkarabekir’den başkası değil.

Geçen yıla kadar toplamda 19 milyon liralık ihaleyi arkadaşının firmasının kazanasını 
sağlayan İmamoğlu, sadece bu yıl tek bir ihaleyi 10 aylık süreyle 14 milyon 162 bin 
910 liraya çıkardı. İhale süresince ELAPRO adlı firmadan başka hiçbir katılımcı firmanın 
olmaması da ayrıca dikkat çekti.

İhalede yok yok. Kültürel etkinlikler hizmeti organizasyonlarını kapsayan ihale 
hizmetleri içerisinde, konser etkinlikleri, festivaller, milli bayram kutlamaları, Türk 
bayrağı satın alımı, mısır ikramı ve yemek servisi gibi onlarca farklı başlıklarda 
alımlar bulunuyor.”

Şikayetçi Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat 
yaptığı başvuruda, haberde ’Müvekkilinin, arkadaşı Cengiz Özkarabekir’in şirketine 
milyonlarca liralık ihale verdiği, bu kişinin daha önce FETÖ’nün kanalı Elapro’da 
çalıştığı için müvekkilin başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi’nin aslında FETÖ’ye 
para vermiş olduğu’ iddiasının yer aldığını savunmuştur. Muhabir Ercan Öztürk’ün, 
daha önce yine müvekkili ile ilgili bir haberini Basın Konseyi’ne şikayet ettiklerini ve  
buna ‘uyarı’ kararı verildiği için bu haberi yaptığı ileri sürülen başvuruda, Beylikdüzü 
Belediyesi tarafından bahsi geçen kişiye hiçbir ihale verilmediği, ihale alan Elapro adlı 
şirketin FETÖ ile ilgisi olmadığı, söz konusu kişinin bu şirketle hiç bir ortaklık ve yö-
neticilik bağı olmadığının İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından da görüleceği vurgul-
anmıştır.

Şikayet edilenin, basın mesleğini kişisel çıkarlara alet ettiği öne sürülen başvuruda şu 
ifadeler yer almıştır:

“Haberde müvekkilin, Cengiz Özkarabekir isimli şahsa başkanlığını yürüttüğü Beylik-
düzü Belediyesi aracılığıyla ihale verdiği belirtilmiştir. … Özkarabekir’e müvekkil Ekrem 
İmamoğlu veya başkanlığını yürüttüğü Beylikdüzü Belediyesi tarafından herhangi bir 
ihale verilmemiştir. Haberde bahsi geçen şirkette (Elapro) Cengiz Özkarabekir hiçbir 
zaman ortaklık ya da yöneticilik yapmamıştır…  bahsedilen kişinin FETÖ’nün kanalı 
Elapro’da yöneticilik yaptığı, bu vasıtayla müvekkilin aslında FETÖ/PDY terör örgütüne 
ihale verdiği şeklinde zorlama ilişkiler kurulmuş ve müvekkilin FETÖ’ye ‘ihale kıyağı’ 
yaptığı şeklinde kendisine kötü niyetli olarak suç isnat edilmiştir… 

Cengiz Özkarabekir’in bu şirketle hiçbir ilgisi olmadığı gibi bahsi geçen Elapro adlı şir-
ket ya da ortakları hakkında FETÖ konusunda herhangi bir soruşturma ya da kovuştur-
ma hiçbir zaman olmamıştır…  

Beylikdüzü Belediyesi’nin verdiği bir ihalenin Cengiz Özkarabekir’in Elapro şirketine 
verildiği, bu kişinin FETÖ’nün kanalında çalıştığı, şeklinde gerçek dışı ve zorlama il-
işkiler kurulmuş, belediye tarafından verilen paranın aslında FETÖ’ye verildiği şek-
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linde, hiçbir dayanak olmadan müvekkile suç isnat edilmiştir.”

Başvuruda, siyasetçilerin kendi haklarındaki haberlere, eleştirilere ve hatta kaba üslup 
kullanılmasına tahammül göstermesi gerektiği de vurgulanmış, ancak şikayet konusu 
haberde bu sınırların fazlasıyla aşıldığı, halen belediye başkanlığı görevini yürüten, 
öncesinde de saygın bir işadamı olan Ekrem İmamoğlu’nun, ‘ihaleye fesat karıştıran’, 
‘terör örgütüne para veren bir kişi’ olarak gösterilerek kişilik haklarının zedelendiği 
savunulmuştur.

Haberin maddi ve görünür gerçeklilikle örtüşmediği savunulan başvuruda, “Basın 
halkın gerçekleri öğrenme hakkının aracıdır. Basının görevi gerçek olanı açıklam-
aktır. Gerçeklik orta düzeydeki bir okuyucunun basında yer alan bir haberden veya 
yazıdan edindiği kanıya göre belirlenir. Haber veya yazıda gerçek dışılık veya abartı 
orta düzeydeki bir okuyucu üzerinde, gerçek olan olaydan başka bir anlam çıkarmak 
sonucu doğruyorsa, hukuka aykırılık söz konusudur” denilmiştir.

Başvuruda basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı; basın özgürlüğü ile kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerinin karşı karşıya geldiğinde birinin diğerine üstün tutulmaması; 
haberin olduğu gibi verilmesi, kişisel amaç ve düşüncelerle habere katkı yapıl-
maması; özle biçim arasındaki dengenin korunması gerektiğini vurgulanarak, “Bu il-
keler gözetilmeden yapılan yayın. hukuka aykırılık oluşturur ve böylelikle kişilik hakları 
saldırıya uğramış olur” denilmiştir.

Şikayetçi başvurusuna, şikayet konusu haberle ilgili Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakim-
liği’nin 21.06.2018 tarihli erişimin engellenmesi ve 13.07.2018 tarihli tekzip kararlarını; 
benzer olaylarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını; Yargıtay içtihatlarını 
ve haberde adı geçen şirketle ilgili sicil kayıtlarını da ekleyerek, şikayet edilen muhabir 
hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ilgili maddelerine göre ‘kınama’ kararı verilmesini 
talep etmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet  başvuru yazısı, Akşam Gazetesi muhabiri Ercan Öztürk ve Sorumlu Müdürü 
Özkan Demir’e hem mail, hem de posta ile ulaştırılmış, ‘alındı’ belgesi gelmiştir. 
Şikayet edilenin avukatı Nurtekin Deniz tarafından, şikayetçinin iddialarına karşılık 6 
sayfa yanıt ile buna eklenen 64 sayfa belge 10.07.2018 tarihinde Basın Konseyi Genel 
Sekreterliği’ne elden teslim etmiştir.

Şikayet edilen yanıtında, haberin Kamu İhale Kurumu’na ait EKAP-Elektronik Kamu 
İhaleleri Platformu alanında yer alan bilgi ve belgelerle yapıldığını savunularak, bu 
haberin ’sair mecraların haberleriyle kamuoyunda ‘aleniyet’ kazanan somut olaya 
dayanılarak yapıldığı’ ifadesine yer verilmiştir.

Beylikdüzü Belediyesi’nin haberde adı geçen şirkete verdiği ihalelerle ilgili Kamu İhale 
Kurumu belgelerinin de eklendiği yanıtta, “ELAPRO Ajans Yapım Reklam Organi-
zasyon Tic. Ltd. Şti yetkilisi ve çoğunluk pay sahibi olan Serdal TAŞKIN ve Kaan GÖK-
GÖZ; belgeselin prodüksiyonunu yapan Timsah Film Yapımevi Organizasyon Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.’de Cengiz ÖZKARABEKİR ile birlikte ortak oldukları …  Özkara-
bekir’ in elemanı olduğu Bugün Televizyonu’nun, FETÖ’cü olduğu ve Milli Güven-
liğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldığı…  Sus Prodüksiyon A.Ş.’de Rasih 
Yılmaz ile Cengiz Özkarabekir’in kurucu ortak olduğu… Rasih Yılmaz’ın FETÖ’nün 
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medya yapılanmasına ait soruşturmada gözaltına alındığı..” ifadelerine yer verilmiş, 
bu şirketlerin sicil belgeleri, aldıkları ihalelerin listeleri, Bugün TV’nin kapatıldığı ilişkin 
Kanun Hükmünde Kararname, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili belge 
ve haber kupürleri de  bulunmaktadır.

Yanıtta ayrıca, haberde adı geçen Cengiz Özkarabekir’in, şikayet edilen muhabirin 
daha önce yaptığı haberlerle ilgili savcılığa yaptığı başvurulara ‘kovuşturmaya yer 
olmadığı’ kararı verildiği savunularak, “Keza yakınıcının hakkında yapılan haberler-
in mesnetsiz olup kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla mahkemelerden talep ettiği 
‘Düzeltme ve Cevap’ istemleri de; haberlerin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle red-
dedilmiştir” denilmiştir. Bunlarla ilgili belgeleri ekleyen şikayet edilenin yanıtında şu 
ifadeler de yer almıştır:

“Ülkemizde bazı belediyelerin halka hizmetten ziyade, yakınlarına/yandaşlarına rant 
sağlama yarışına girdiği iddialarıyla çalkalandığı. Birçok belediye başkanının fukara 
halkın paralarıyla kendilerine gösterişli saraylar inşa edip, milyon dolarlık arabalarla hava 
attığı. Ve yine birçoğunun yapılan soruşturma ya da yargılama sonucu görevlerinden 
uzaklaştırıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan gerçekler nazara alındığında, somut 
olaylara, resmi bilgi/belgelere dayalı bir haberin zorlamalı çıkarımlarla kişilik haklarına 
saldırı kastı taşıdığını söylemek haksızlıktır.”

Şikayet edilen yanıtında, şikayetçinin açtığı her dava ve yaptığı her şikayette, yakındığı 
gazete/muhabir aleyhine İstanbul 24.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada le-
hine ‘manevi tazminata hükmedildiğini’ ve buradan hareketle de hakkındaki haber-
lerin hukuka aykırılığından dem vurduğu görüşü savunularak, bu kararın Yargıtay’da 
bozulduğu ve kesinleştiği; dolayısıyla Basın Konseyi’nin 2013/24-25 sayı ile verdiği 
‘UYARI’ kararının anlamsızlaştığı için kaldırılması istenmiştir.

Gazeteciliğin ‘kuşkuları kurcalama sanatı’ da olduğuna yer verilen yanıtta, “Hukuku-
muz ‘haber verme’ görevi yapıldığında fiilin hukuka uygunluğunu kabul etmiştir. Bu 
nedenle haber verenin, haberin gerçekliğini kanıtlamak hükümlülüğü olamaz… Huku-
kumuz haberin görünür duruma uygun olmasını, haberin doğru olduğunun kabulü için 
yeterli görülürken… Haber verildiğinde bilinen, mevcut olan şart ve durumlara göre 
gerçek olursa, sonradan bu şart ve durumların değişmesi ve haberin gerçek olmaktan 
çıkması, haberin gerçek olması şartına tesir etmez” ifadeleri de yer almıştır.

Hukukun, gazetecilere maddi gerçeği araştırmak ve kanıtlamak gibi bir sorumluluk veya 
zorunluluk yüklemediği ileri sürülen yanıtta, “Gazeteci bir olayı hukukun öngördüğü 
güncellik unsuru itibarıyla en kısa zamanda haber yapmak durumunda olduğundan, 
onun somut olaylar karşında ‘karanlık geçmişin mirasçısıymış gibi suskunluk beklentisi 
içinde kalması beklenemez” denilmiştir.

Şikayet edilenin Yargıtay içtihatları, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi kararlarından örnekler de verdiği yanıtta, demokrasi ve ifade özgürlüğünün 
önemini vurgulayan şu ifadeler de yer almıştır:

“Demokrasi bir öğreti, disiplin, terbiye ve haklara saygı rejimidir. Ülkemizin sorunlarla 
kuşatıldığı, sosyal hukuk devletinin her geçen gün yaralandığı, kuralsızlığın kurala, 
hukuksuzluğun geleneğe dönüşmekte olduğu günümüzde, somut olayları objektif 
şekilde kamuoyuna aktarmanın da saldırı olarak değerlendirilmesi doğru olamaz.

Basının görevi, sırça köşkten vatandaşa bakıp kendilerine ‘sahiplik’ vehmedenlere alkış 
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tutmak değil; kamuoyuna intikal etmekle ‘aleniyet’ kazanmış. Hukuka aykırı eylemlere 
bulaştığı iddiasıyla yargıya intikal etmiş her olayda kamuoyunu bilgilendirmektir.

Basının görevini yerine getirebilmesi için özgür/bağımsız olması şarttır. Ve basının 
kamuoyunu yakından ilgilendiren hususlarda, abartıya ve hatta tahrik yoluna başvur-
ması hukukun kabulüdür. Yani gazeteci; ‘hukuk güvencesindeki hakkını kullandığından’ 
onun icra ettiği fiil ‘hak icrası’ sonucu olduğundan, haber kişilik haklarına saldırı olarak 
nitelenemez.

Olayda kişiliği zedeleyen husus haber değil, isnat olunan iddia ya da olaylara bir şekil-
de muhatap olanların kusur ve kabahatleridir. İnandırıcılığı/doğruluğu resmi bilgi ve 
belgelerle desteklenen, kamuoyunda aleniyet kazanan iddialara dayalı haberin, kişilik 
haklarına saldırı olduğu söylenemez.

Müvekkil gazete/muhabir tarafından yakınıcı hakkında yapılan haberlerin hukuka 
uygun, doğru olduğu gerekçesiyle yakınıcı şikayetlerinin reddedildiği. Niza konu-
su haber ve dille getirilen sair haberler hakkında yargıya ilettiği şikayetlerinin red-
dedildiği aşikarken, yargısal gerçeği, haberlerin dayandığı resmi bilgi ve belgeleri 
görmezden gelerek Basın Konseyi nezdinde yakınması tuhaftır. 

Diğer bir anlatımla da niza konusu haberi; yakınıcının bunca hukuksuz işin/olayların 
öznesi olduğuna ilişkin yargıya intikal etmiş iddialara, devlet televizyon ve haber ajansı 
haberleriyle kamuoyunda aleniyet kazanmış somut olaylara ve devlet yetkililerin söyle-
melerine dayalı olduğu gözetildiğinde; yakınıcının yasal mesnedi bulunmayan, hukuki 
dayanaktan yoksun iddialarına itibar edilemez. Bu itibarla da şikayet/yakınma konusu 
olayda uzlaşma isteğimizin olmadığını ve yukarıda dile getirilen realiteler tahtında 
yakınıcı isteminin reddine karar verilmesini diliyoruz. Saygılarımızla.”

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haberin konusu, Beylikdüzü Belediyesi’nin kültürel etkinlikler, organi-
zasyonlar ve yemek servisi gibi farklı hizmetlerini kapsayan 14 milyon 162 bin 910 li-
ralık ihale ve bu ihaleyi alan şirkettir. İhale bilgileri açık kaynak olan Kamu İhale Kurumu 
internet sitesinde de yer almaktadır. 

Kamu kaynaklarını kullananların özellikle yerel yönetimlerin icraatı; büyük meblağlara 
ulaşan ihalelerde kayırma ve usulsüzlük olup olmadığı halkın ilgisini çeker. Bu tür 
haberlerin basında yer almasında kamu yararı olduğu yadsınamaz. 

Gazetecinin olup bitenlerden halkı haberdar etmesi; ihalelerin kimler tarafından kim-
lere verildiğini ve perde arkasını araştırıp haberleştirmesi; gerektiğinde bu kadar hiz-
met için bu kadar büyük meblağ harcanmasını eleştirmesi hatta en sert üslupla karşı 
çıkması bile doğal karşılanmalıdır. Ancak gazeteci bunu yaparken mutlaka gerçeğe 
ulaşmak, ona sadık kalmak zorundadır ve çarpıtmamak durumundadır. 

Şikayet konusu haberde ise kesin hüküm arz eden ‘Beylikdüzü Belediyesi’nden FETÖ’ye 
ihale kıyağı’ başlığı atılmış ve ‘CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin kayyum atanana kadar 
FETÖ’nün kanalı Elapro’da yöneticilik yapan Özkarabekir’e ihale üstüne ihale’ spotu 
kullanılmıştır. Şikayetçi için ‘50 bin lira sermayeli bir şirkete 3 yıl içinde 40 milyon liralık 
ihale verdiği ortaya çıktı. Ballı torba ihaleleri peş peşe alan firma sahibi ise CHP’li Baş-
kan’ın yakın arkadaşı Cengiz Özkarabekir’den başkası değil” denilmiştir.
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Kısacası, Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan şirketin ‘FETÖ şirketi’, yöneticisinin de 
Cengiz Özkarabekir olduğu, şikayetçi Başkan İmamoğlu’nun da belediyenin ihalelerini 
arkadaşı olduğu ileri sürülen bu kişi aracılığı ile ‘FETÖ şirketlerine verdiği’ yazılmıştır. 
 
Oysa şikayet edilenin 6 sayfalık yanıtına eklediği 64 sayfalık belge arasında, ihale 
alan Elapro Şirketi’nin FETÖ şirketi ve Cengiz Özkarabekir’in bu şirketin yöneti-
cisi olduğuna dair belge bulunmamaktadır.  Sunulan 22 belge arasında sadece; 
 
1- Elapro Şirketi’nin (haberde ihaleyi alan şirket)  iş ilişkisinde bulunduğu Timsah 
Film’de, Cengiz Özkarabekir’in, Serdal Taşkın ve Kaan Gökgöz ile eski ortak olduğu 
(Belge 3)

2)  Cengiz Özkarabekir’in bir dönem çalıştığı Bugün TV’nin FETÖ/PDY kuru-
luşu olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığı (Belge:4) 
 
3) Cengiz Özkarabekir’in, Sus  Prodüksiyon Organizasyon şirketinin eski yöneticisi old-
uğu (Belge:5)

4) Sus Sus Prodüksiyon Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Rasih Yılmaz’ın 30 
Ağustos 2016 günü FETÖ/PDY soruşturmasında Mersin’de gözaltına alındığı (Belge:6)

haberde adı geçen kişi ve şirketle ilgilidir. Diğer 18 belge şikayet konusu haberle ilgili 
olmayıp tarafların daha önce yargıya yaptıkları başvurular, mahkemelerin verdiği kara-
rlar ve haber kupürleridir.

Hem şikayetçinin başvurusunda, hem şikayet edilenin verdiği detaylı yanıtta yer 
alan İfade ve Basın Özgürlüğünü bugün eriştiği uluslararası standartta yorumlandığı 
Yargıtay içtihatları, AİHM kararları ve Basın Hukuku konusunda otoritelerin kita-
plarından yapılan alıntılar değerlidir ve memnuniyetle karşılanmalıdır. Bunlar ifade ve 
basın hürriyeti açısından uygar dünyanın ulaştığı normlardır.

Ancak, şikayet konusu haber, ifade ve basın özgürlüğü, meslek etiği açısından bu stan-
dartlara uymamaktadır. Haberde bilgilendirmek ve eleştirmekten ziyade, belgelerin 
ortaya koyduğu gerçekle uyuşmayan bilgilerin ve sübjektif yorumların yer almasıyla 
olay bağlamından kopmuştur. 

Şikayet edilenin, yanıtına eklediği belgelerdeki şirket sicil kayıtlarını bile dikkate 
alınmadan, önyargıyla şikayetçinin ‘FETÖ’ye ihale kıyağı yaptığı’ yazılmıştır. Kanıtı 
konulmayan iddialar ve sübjektif yorumlarla İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinin 
belediye başkanı olan şikayetçi, ülkeyi işgale kalkışan FETÖ/PDY örgütüne ‘kaynak 
aktaran’ kişi olarak gösterilmiştir. İspata muhtaç suçlamalar; hüküm arz eden ifadelerle 
haber, bilgi vermekten ziyade ‘algı’ oluşturmaya yöneliktir.

Tarafların, şikayet konusu haberle doğrudan ilgili olmayan iddiaları ve bunlara verilen 
yanıtlarla sundukları dokümanlar ve taleplerin bizim konumuz dışında olduğu değer-
lendirilmelidir. 

Açıklanan bu nedenlerle söz konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve ku-
ruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan 
ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü maddesi,

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulun-
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madıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesi ihlal edilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Akşam Gazetesi Muhabiri Ercan ÖZTÜRK hakkında oy 
çokluğuyla ‘uyarı’ kararı alınmıştır.

REFERANS: 2018- 26

ŞİKAYETÇİ: Sema UMUTLU 
VEKİLİ       :  Av. Ece Tuba SAKA- Av. Derya Eser GÜDÜL 
ŞİKAYET EDİLEN: 
1)Şefik ÇALIK (A Haber Televizyonu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Yayın 
Sorumlusu) 
2) Kerim ULAK (A Haber Televizyonu muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU:
A Haber Televizyonu’nda 24 Haziran seçim kampanyası kapsamında 12.06.2018 gec-
esi yayımlanan bir programda, muhabir Kerim Ulak’ın yaptığı sokak röportajlarına yer 
verilmiştir. Mikrofon uzatılarak sorular sorulan kişilerden emekli memur Sema Umutlu, 
rızası dışında görüntülerinin yayınlandığı, açık hedef haline getirildiği, kişilik haklarına 
saldırıldığı savunarak şikayetçi olmuştur.

Avukatların yaptığı şikayet başvurusunda, Sema Umutlu’nun İSKİ’den emekli ve engelli 
oğlu ile birlikte yaşayan, çevresinde itibar gören bir kişi olduğu belirtilerek, “11.06.2018 
tarihinde Şişli’deki diş doktoru ile olan randevusuna gitmiş, burada 1.5 saatlik mola 
sırasında Şişli Camii yakınından geçerken, seçim nedeniyle insanların kime oy vereceği 
konusunda sorular soran A Haber çalışanlarından birileriyle konuşmuştur” denilmiştir.

Muhabirin röportaja katılmak isteyip istemediğini sorduğunda “Beni zaten yayın-
lamazsınız, sizin siyasal görüşünüze muhalif yorumlarım vardır” diyerek katılmak is-
temediği savunulan başvuruda, muhabir Kerim Ulak’ın eliyle işaret ederek kendisini 
durdurup zorla röportaj yaptığı iddia edilmiştir. 

Muhabirin sorusu üzerine tekrar kime oy vereceğini açıklayan ve bu konuda kendisine 
seçimle ilgili soru sorulacağını düşünen şikayetçiye, konuyla alakası olmayan sorular 
yöneltildiği kaydedilen başvuruda şöyle denilmiştir:

“Güncel olmayan sorular sormaya başladığında müvekkil şaşırmış, muhabirin neyi 
amaçladığını anlamamış, yine de gaflete düşerek sorulan sorulara cevap vermeye 
çalışmıştır. Muhabir ise kasten müvekkili sorgular gibi aynı soruyu defalarca tekrar 
ederek, tarih olarak birbiriyle alakasız, gündemle ilgisi bulunmayan sorular sorarak 
müvekkili yanıltmaya çalışmış, psikolojik baskıya maruz kalan müvekkilin verdiği tep-
kileri de kayda almıştır. Örneğin güncel bir sorunun ardından müvekkilden hemen 
Atatürk İlkelerini saymasını istemiş, hazırlıksız yakalanan müvekkil o anda bunu hatır-
lamadığını söylemiş, bunun üzerinden müvekkile ısrar etmiş, yine bu neviden bazı 
sorular sorarak müvekkili tabiri caizse köşeye sıkıştırmıştır. Bunun yanı sıra müvekkile 
güncel seçim ve siyasi partiler hakkındaki düşüncelerini de sormuş, müvekkil kendisini 
bütün bunlara cevap vermek zorunda hissetmiştir.”

Başvuruda, röportaj sonunda muhabire güven duymayan Sema Umutlu’nun, psikolojik 
baskı altında yapıldığı için bu röportajın yayınlanmasına izin vermediğini söylediği, 
ancak muhabirin “Bu akşam 00.30’da A Haberi izleyin” dediği savunulmuştur.
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Şikayetçinin, o gece televizyonu izlediği ve röportajın yayınlanmayınca rahatladığı 
belirtilen başvuruda, “Ancak ertesi gün, 12.06.2018’de gece yarısı bir akrabası arayar-
ak bir tanıdıklarının müvekkili A Haber’de gördüğünü ama gördüklerine çok şaşırdığını, 
televizyonda görünen kadının hiçbir soruya cevap veremeyen, konuşamayan, hiçbir 
şey bilmeyen biri gibi göründüğünü, bu kişinin müvekkil olamayacağını söylediğini 
aktarmış, A Haberde görüntülenen kişinin o olup olmadığını sormuştur. Bunun üzerine 
müvekkil programı izlemiş, röportajın izin vermemesine rağmen yayınlandığını, üstelik 
güncel konulara ait hemen hiçbir sorunun yayınlanmadığını, montajlar sayesinde ken-
disinin hiçbir soruyu bilemeyen biri gibi gösterildiğini, başka tepkilerinin montajla bazı 
soruların önüne ve arkasına eklendiğini fark etmiştir” denilmiştir.

Görüntülerin kasıtlı olarak şikayetçiyi bilgisiz ve cahil göstermek, insanların tepkisini 
çekmek ve küçük düşürmek üzere hazırlandığı savunulan başvuruda, şu ifadelere de 
yer verilmiştir:

“Müvekkil onur ve saygınlığının, şeref ve itibarının bu şekilde ihlal edildiğini düşünme-
ktedir. 13.06.2018 tarihinde ise müvekkilin engelli oğlunun arkadaşı aramış, müvek-
kilin oğluna, annesinin Youtube’a düştüğünü söylemiştir.  Bir Youtube Kanalı’ndan 
12.06.2018 tarihinde yayınlanan görüntüleri müvekkilin engelli oğlu izlemiş, altına 
gelen yorumları okuyarak depresyona girmiş, halen bu nedenle ilaçlar kullanmakta ve 
evden dışarı çıkmak istememektedir.

Müvekkil, internet üzerinde en son Facebook üzerinden de paylaşılan bu görüntüleri 
nedeniyle evinden dışarı çıkamamakta, telefonlara cevap verememekte, kimsey-
le görüşememektedir. Şu an için psikolojik destek almaktadır. Nitekim kendisi İSKİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nezdinde senelerce çalışmış, sonunda buradan emekli olmuş, 
çevresinde itibarlı, bilgili ve saygın bir kişi iken, A Haber tarafından yapılan bu haksız 
röportaj ile hedef gösterilmiştir. 

Hakkında televizyon ve internet yoluyla yayınlanan, izin vermediği ve kendisini hedef 
haline getiren bu röportaj nedeniyle ağır şekilde rencide olmuş, video görüntüleri 
altında müvekkilin şahsen tanımadığı birçok kimse tarafından dile getirilen düşmanca 
ifadelere maruz kalmış, hakarete ve tehdide uğramış, itibarı zedelenmiştir.”

Şikayetçi başvurusuna şikayet edilen kanalda yayınlanan röportajın yayınlandığı 
aralarında Ak Parti ile ilgili olanların da bulunduğu 6 sosyal medya mecrasından 
görüntüleri de eklemiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusunun birer sureti A Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şefik Çalık  ve 
muhabir Kerim Ulak’a hem mail, hem de posta ile ulaştırılmış, ‘alındı’ belgesi gelmiştir. 
Şikayet edilen Çalık ve Ulak, süresinde yanıt vermemiş, taraflar arasında uzlaşma sağla-
namamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayetçi avukatının başvuruya eklediği belge ve görüntülerden, A Haber’de yayınlanan 
söz konusu 12 dakikalık röportajda Sema Umutlu’dan başka ile iki kadınla daha yapılan 
röportaj yer almıştır. Şikayetçi CHP taraftarıyken, diğer kadınlardan birinin Ak Partili, 
diğerinin MHP’li olduğu anlaşılmaktadır.

Her yayın organının kendisine göre yayın politikası vardır ve buna uygun yayın yapması 
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doğaldır. Şikayete konu röportajın yayınlandığı A Haber televizyon kanalının çizgisi 
bellidir. Seçim sürecinde desteklediği parti lehine, karşıtı aleyhine yayın yapması da 
etik sınırlar içinde kaldığı sürece anlayışla karşılanmalıdır. 

Şikayet edilen muhabir, söz konusu yayında şikayetçi Sema Umutlu’ya, birbirinden 
alakasız peş peşe sorular yöneltmiştir. İlk anda onun diş tedavisi nedeniyle ilacın et-
kisinde olduğunu anlamış olabilir ancak muhatabın durumunu anlatmasına karşın daha 
da üstüne gitmiş, onu şaşırtmıştır. Soru sormakla yetinmemiş, cevap alamadığı sor-
ulara kendi yayın politikalarına uygun yanıtlar vermiştir. Şikayetçinin bunalıp sık sık 
‘Allah’ım Yarabbim… Şu an çok heyecanlandım… Adımı bile sorsanız söyleyemey-
eceğim” demesine karşın daha da üstelemiş; şikayetçinin hiçbir soruya doğru yanıt 
veremeyen, bilgisiz bir kişi olduğu izlenimi yaratılmasına neden olmuştur. Bu röpor-
tajın yayınlandığı sosyal paylaşım sitelerinde yapılan yorumlarda da Sema Umutlu’ya 
yönelik galiz küfürler yer almıştır.

Şikayetçiye ‘Atatürk ilkelerini’ soran; CHP amblemindeki 6 Ok’u saymasını istey-
en ve ayrıntılı yanıtlar bekleyen muhabir, diğer 2 kadınla röportajda hiçbir ayrıntıya 
girmemiştir. Örneğin, aynı yerde röportaja katılan MHP’li kadın seçmene Alparslan 
Türkeş’in ‘Dokuz Işık’ prensiplerini saymasını istememiştir.

Elbette şikayetçi de böyle bir röportaja katılmayabilir, baştan reddedebilirdi. Ancak 
olay diş tedavisine verilen molada gerçekleşmiş; şikayetçi henüz tedavide verilen il-
acın etkisi altındadır, katıldığı röportajda neyle karşılaşacağını ve sonucun ne olacağını 
hesap edememiştir.

Şikayet edilenin bu durum karşısında ‘Ben röportajımı yaparım, sorularımı sorarım, ne 
söylediyse de yayınlarım. Röportaja katılmasaydı’ mantığıyla hareket etmesinin etik 
açıdan sorunlu olduğu değerlendirilmelidir. 

Açıklanan bu nedenlerle söz konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin  “Kişil-
eri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’uncü maddesi, 
“Gazeteci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve 
tutumlarla yapmaktan sakınır” şeklindeki  12’nci maddeleri ihlal edilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu,  yaptığı toplantıda röportajı yapan A Haber muhabiri 
Kerim ULAK ve Sorumlu Müdürü Şefik ÇALIK hakkında, Basın Meslek İlkeleri’nin 2 
maddesini ihlalden oybirliğiyle ‘kınama’ kararı alınmıştır.

REFERANS: 2018- 27
ŞİKAYETÇİ: Op. Dr.  Lütfi ÇAMLI, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri 
ŞİKAYET EDİLEN: Nil KUYUMCU (Yeni Asır gazetesi yazarı)

ŞİKAYET KONUSU: 
Giresun’da sağlık merkezine gidip, hasta olan eşi için ilaç yazdırmak isteyen 82 yaşındaki 
Yusuf Topal’ın, hastayı görmeden ilaç yazamayan hekimle tartışması ve çağrılan polisin 
biber gazlı müdahalesi sonucu ölümüyle ilgili Nil Kuyumcu’nun kaleme aldığı köşe yazısı.

Nil Kuyumcu, gazetedeki köşesinde ‘Kuralın Batsın Doktor Hanım’ başlıklı şikayet 
konusu yazıyı duygusal bir yaklaşım ve ağır ifadelerle kaleme almıştır. Yazar, ‘Baston-
dan korkan doktor hanımefendi!’ diye hitap ettiği ve adını vermeden kadın hekim 
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için, ‘Eşini görmeden ilaç yazamam diyen kuralın batsın ya! …Millet, sınır ötesi dok-
torluk yapıp, ne canlar kurtarıyor... Aman, senin nazik bedenin sınıra falan gitmeseydi 
de, o 155’i aramayı beceren parmakların başka tuşları çevirseydi, çözüm bulacak bir 
hastane yetkilisini arasaydın...’ ifadelerine yer vermiştir.

Hekimin açılan soruşturmada verdiği ifadede, ‘hasta yakının, isteği yerine gelmey-
ince bastonla müdahale etmesi üzerine korktuğunu ve butona bastığını’ söylemesini 
alaycı bir üslupla eleştirildiği yazıda, “Hayırdır, bastonu şeytan mı dolduruyor? Kendi 
kendine ateş mi alıyor baston? Pompalı tüfeğe mi dönüşüyor? Neden korktun bu 
kadar doktor hanım! Senin yüzünden 82 yaşında biri öldü” denilmiş ve hekim bu ölüm-
den sorumlu tutulmuştur.

Hekimin empati yapmamakla eleştiren yazar, “Empati yapsaydın, empati... 
Öğrettiler mi sana bunu Tıp Fakültesi’nde...O ders verilirken sen, bahçede doktorcu-
luk mu oynuyordun, neydi?” demiştir.

Gelen polislerin, yaşlı olan hasta yakınını kolonya verip sakinleştirmesi gerekirken sert 
davranmalarını da eleştiren yazar, “Gelelim polislere... O amcanın kollarına vuran... Ters 
kelepçe takan...Gözüne biber gazı sıkan...Onu, ‘Gözlerim yandı’ diye kıvrandıran... 
Zorla arabaya bindiren... Ve ölüme süren polislere... Size, bir cümle söyleyeceğim...
Yeterli olur sanırım...Yazıklar olsun!” ifadelerine yer vermiştir.

Nil Kuyumcu’nun bu yazısı için şikayette bulunan İzmir tabip Odası Genel Sekreteri 
Op. Dr.  Lütfi Çamlı başvuru dilekçesinde yazıya konu olan olayı özetlemiştir. Söz konu-
su hekimin Aile Hekimi olarak görev yaptığı, hasta yakınını yanında hasta olmadan 
ve onu muayene etmeden reçete yazamayacağını söyleyerek bilgilendirdiği, ısrarlı 
talebin mevzuat açısından uygun olmadığını açıkladığı ve hasta yakınını Evde Bakım 
Hizmetleri’ne yönlendirdiği savunulan şikayet başvurusunda, şu ifadeler yer almıştır:

“Reçetenin yazılması konusunda ısrar eden hasta yakını davranışlarıyla sağlık hiz-
metlerinin kesintiye uğramasına sebep olmuş, bu nedenle hekim tarafından Beyaz 
Kod verilmiştir. Beyaz Kod verilmesi üzerine olaya güvenlik görevlileri müdahale et-
miş, hekim sağlık hizmetlerini vermeye devam etmiştir. Bundan sonraki süreçler sağlık 
kuruluşunun dışında gerçekleşmiştir.” 

Şikayet edilenin, olayın gerçek boyutunu öğrenmeden kutsal bir meslek kabul edilen 
hekimlerin kişilik haklarını ihlal ettiğini ve tüm hekimleri de rencide ettiğini ileri süren 
başvuruda, yazının da ‘tamamen duygusal, okuyucuyu yanlış bilgilendiren, sübjektif 
bir bakış açısıyla, kişi ve hekimlik mesleğini küçük düşürmeye yönelik olduğu savunul-
muştur. Söz konusu yazıda Yusuf Topal adlı hasta yakının hekim yüzünden öldüğünün 
ileri sürüldüğü kaydedilen başvuruda, ‘hekimin hasta yakınıyla ilgilenmediği, hasta 
yakınını bilgilendirmediği ve yönlendirmediği, sorunu çözmek için çaba sarf etmediği, 
hasta yakınının bastonundan korktuğu için beyaz kod verdiği, tepeden bakan bir tavır-
la konuştuğu, empati yapmadığı, tıp eğitimi sırasında bahçede doktorculuk oynadığı’ 
ifadelerini kullandığını belirtmiştir.

Başvuruda, hasta yakınının ölümü ile hekimin davranışının ilişkilendirmeye çalışılması 
ve hekimin zan altında bırakılmasının etik davranış olmadığı savunularak, “Hekim, 
yürürlükteki mevzuatın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmiştir. Yasal hak-
kını kullanmıştır. Hasta yakınının ölümü sağlık kuruluşu dışında, üçüncü kişilerin müda-
halesi sonucu gerçekleşmiştir. Hekimin hiçbir şekilde kusur ve ihmalinin olmadığı bir 
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olayda hekimin ve hekimlik mesleğinin sorgulanıyor olması gerçeğe aykırıdır. Hekim 
hukuk kurallarına uygun hareket etmiştir. Hasta yakınının ölümü ile hekimin ilişkilendi-
rilmesi kabul edilemez” denilmiştir.

Kamuoyunu meşgul eden olay ve kişiler hakkında değerlendirme yapmak ve olayları 
eleştirel gözle izlemenin basının varlık sebebi olduğu vurgulanan şikayet başvurusun-
da, “Basın mensuplarının gerçeklerle ve somut bilgilerle hareket etmesi, varsayımlara 
ve duyuma dayalı bilgilerden uzak durması gerekmektedir. Hekimin hedef gösteril-
erek itibarsızlaştırılması, suçlu olarak gösterilmesi meslek onurunu zedelemiş, hekime 
şiddet olgusunun kaygı verici boyutlara ulaştığı bir dönemde can güvenliği açısından 
kışkırtıcı bir nitelik kazanmıştır. Bu da bir soruna işaret etmekten öte ciddi sorunlara 
yol açacaktır” ifadelerine yer verilmiştir,

Başvuruda şikayet edilen yazıda Basın Meslek İlkeleri’nin 4, 9, 10 ve 11’inci maddeler-
inin ihlal edildiği de savunulmuştur.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR 
Şikayet başvurusu, Yeni Asır gazetesi yazarı Nilr Kuyumcu’ya hem e-mail hem postayla 
ulaştırıldı. Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgesi geldi. Ancak muhatap süresinde 
herhangi bir yanıt vermedi. 

Yazıya konu olan olayla 23 Temmuz 2018 günü, Giresun’daki 15 Temmuz Şehitleri 
Aile Sağlık Merkezi’nde meydana gelmiştir. 82 yaşındaki Yusuf Topal, yatağa bağlı 
hasta olan eşine ilaç yazdırmak için geldiği merkezde, aile hekimi Dr. Ö.Y. hastayı gör-
meden ilaç yazmasının yasal olmadığını söyleyince iddiaya göre ısrar etmiştir. (Topal 
ailesinin avukatının iddiasına göre ise talep ilaç yazdırmak değil, evde muayene ve 
tedavi talebidir.)  Hekimin, hastayı görmeden ilaç yazmaması üzerine Yusuf Topal ısrar 
etmiş, çıkan tartışma (hakaret, tehdit ve üste yürüme iddiaları vardır) sonucunda hekim 
de güvenlik güçlerini çağırmıştır.

Gelen polisler, direndiği iddiasıyla Yusuf Topal’a biber gazıyla müdahale etmiş, sonu-
cunda yaka- paça götürülürken yolda fenalaşmış ve götürüldüğü Giresun Devlet Has-
tanesi’nde ölmüştür. (Polisler ifadelerinde Yusuf Topal’ın kendilerine direndiğini hatta 
bir polisin belindeki silahı almaya kalkıştığı için biber gazı kullandıklarını söylemiştir.) 
Olay yargıya intikal etmiş, kararı yargı verecektir. 

Şikayet konusu yazıyla ilgili yargıya iletilen suç duyurusu ve tekzip talepleri olmuştur, 
bunlar Basın Konseyi’nin konusu değildir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen yazar, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olayın henüz tartışmaları 
devam ederken şikayet konusu yazıyı kaleme almıştır. Yazar duygusal yaklaşmış, olayın 
niçin ve nedenini bir kenara bırakıp, yaşlı bir vatandaşın hasta eşi için gittiği sağlık 
merkezinde bir dizi gelişmenin ardından ölümüne odaklanmıştır. 

Bu dramatik ölüm yazarı o denli etkilemiştir ki, sağlık hizmetlerinde hekimin uymak 
zorunda olduğu yönetmelik ve kuralları, hastayı görmeden ilaç yazan hekimlerin hak-
larında açılan davalarda yargılandıklarını ve sağlık sisteminden kaynaklanan sorunları 
göz ardı etmiş; eleştiri oklarını olayın tüm sorumlusu olarak hekime (biraz da yazıklar 
olsun dediği polislere) yöneltmiştir. Yazıda sübjektif yaklaşımla hekim sanki hedef 
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tahtasına oturtulmuş ve ölüme neden olmakla suçlanmıştır. 

Şikayet başvurusunda savunulduğu gibi bu köşe yazısını hekime ve sağlık personeline 
yönelik suçlama ve saldırı olarak değerlendirmek mümkünse de; daha genel anlamda 
değerlendirmek isabetli olacaktır. Yazıyı, benzerleri sıkça yaşanan olayların asıl nedeni 
olan sağlık sistemine ve tedavideki uygulamalarına genel bir isyan ve öfke patlaması 
olarak da değerlendirmek de mümkündür. Zira somut olaydan yola çıkan yazar hek-
imin adını, görev yaptığı kurumu belirtmemiş sadece olayın meydana geldiği ilin adını 
vermiştir. 

Bu durumda hekimin kasıtlı olarak hedef gösterilmediği ortadadır. ‘Kuralın Batsın Dok-
tor Hanım’ ifadesi her ne kadar yazıya konu olan hekim için söylenmiş gibi görünse 
de aslında kamu hizmetleriyle ilgili kuralları koyanlaradır. Zira bu kural, (yani hekimlerin 
hastayı görmeden ve muayene etmeden ilaç yazamayacağını) hekimin inisiyatifi değil, 
yasa koyucu ve yönetmelikleri çıkaran kurumlar tarafından konulmuştur.

Olayın bir başka boyutu yazı bir köşe yazısıdır, haberde aranan 5N1K kuralına uygun 
olmak zorunluluğu aranmamalıdır. Yazar objektif davranmak zorunda değildir, sübjektif 
davranmış ve olayı kendisine göre yorumlamıştır. 

Sonuç olarak; şikayet edilen köşe yazısında çok ağır ve hatta adı verilmeden hekim 
için suçlayıcı ifadeler kullanılmış olsa da konu edilen olayın vahameti karşısında tüm bu 
ifadelerle ülkedeki sağlık ve güvenlik hizmetleri; sağlık ve güvenlik çalışanlarının hedef 
alındığı değerlendirilmelidir. Sübjektif yaklaşımla alaycı ve suçlayıcı ifadeler kullanılmış 
olsa da şikayet konusu yazının eleştiri sınırları içinde kaldığını değerlendirilmelidir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yaptığı toplantıda oy çokluğu ile Basın meslek İlkeleri’nin 
ihlal edilmediği gerekçesiyle Yeni Asır gazetesi yazarı Nil Kuyumcu hakkında yapılan 
başvuruyla ilgili ‘şikayetin yersizliği’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 28
ŞİKAYETÇİ: Cengiz ÖZKARABEKİR (Avukatı Esra Baş ERBAŞ)
ŞİKAYET EDİLEN:  1) Ercan ÖZTÜRK  (Akşam Gazetesi muhabiri)
 2) Özkan DEMİR (www.star.com.tr ve www.aksam.com.tr sorumlu müdürü)

ŞİKAYET KONUSU:
Akşam gazetesinin www.akşam.com.tr internet sitesinde Ercan Öztürk imzası ve ‘Bey-
likdüzü Belediyesi’nde FETÖ’ye ihale kıyağı’ başlığı ile yayınlanan haber, www.star.
com.tr internet sitesinde ‘CHP’li belediyenin FETÖ’cü şirkete ihale üstüne ihale verdiği 
ortaya çıktı’ başlığıyla yer almıştır. Haberde adı geçen gazeteci Cengiz Özkarabekir’in 
avukatı Esra Baş Erbaş, 14.08.2018 tarihinde bir dilekçeyle şikayette bulunmuştur. 

Şikayet konusu olan www.akşam.com.tr internet sitesinde ‘Beylikdüzü Belediye-
si’nde FETÖ’ye ihale kıyağı’ ve www.star.com.tr internet sitesinde ‘CHP’li belediyenin 
FETÖ’cü şirkete ihale üstüne ihale verdiği ortaya çıktı’ başlığıyla yer alan haberin 
spotunda ‘CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin, kayyum atanana kadar FETÖ’nün kanalı 
Elapro’da yöneticilik yapan Özkarabekir’e ihale üstüne ihale verdiği ortaya çıktı’ de-
nilmiştir.

Başkan İmamoğlu’nun CHP ilçe başkanlığı yaptığı dönemde, Ak Partili yerel yönetim-
leri ‘İhale alınmaz, verilir’ diye eleştirdiği hatırlatılan haberde, şu ifadeler yer almıştır:
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“İmamoğlu’nun, 50 bin lira sermayeli bir şirkete 3 yıl içinde 40 milyon liralık ihale ver-
diği ortaya çıktı. Ballı torba ihaleleri peş peşe alan firma sahibi ise, CHP’li Başkan’ın 
yakın arkadaşı Cengiz Özkarabekir’den başkası değil.

Geçen yıla kadar toplamda 19 milyon liralık ihaleyi arkadaşının firmasının kazanasını 
sağlayan İmamoğlu, sadece bu yıl tek bir ihaleyi 10 aylık süreyle 14 milyon 162 bin 
910 liraya çıkardı. İhale süresince ELAPRO adlı firmadan başka hiçbir katılımcı firmanın 
olmaması da ayrıca dikkat çekti.

İhalede yok yok. Kültürel etkinlikler hizmeti organizasyonlarını kapsayan ihale 
hizmetleri içerisinde, konser etkinlikleri, festivaller, milli bayram kutlamaları, Türk 
bayrağı satın alımı, mısır ikramı ve yemek servisi gibi onlarca farklı başlıklarda 
alımlar bulunuyor.”

Şikayetçi Cengiz Özkarabekir’in avukatı Esra Baş Erbaş, haberin kaynağının Beylik-
düzü’nde www.yerelkulis.com adlı bir haber sitesi sahibi Cengiz Alaçayır olduğunu, bu 
kişinin benzer yayını nedeniyle şikayetçi olduklarını ve hakkında açılan kamu davasının 
Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/19 E. sayılı dosyada derdest old-
uğunu belirterek iddianame ve şüphelinin ifadesini de başvuru yazısına eklemiştir. Söz 
konusu haberin Akşam gazetesinde Ercan Öztürk imzasıyla yayınlanması üzerine suç 
duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Erbaş, takipsizlik kararı verildiğini, ancak 
iki gazeteci hakkında açtıkları tazminat davasının Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahke-
mesi’nde görülmekte olduğunu belirtmiştir.

Aynı konuda ikinci bir haberin (şikayet konusu haber) yine www.yerelkulis.com internet 
sitesinde yayınlandığını, bunun da kısa süre sonra yine Ercan Öztürk imzasıyla www.ak-
sam.com.tr sitesinde ve Akşam kaynak gösterilerek www.star.com.tr internet sitesinde 
de yer aldığını belirten avukat Erbaş, bu haber nedeniyle şikayetçi olduklarını kaydet-
tikten sonra şu ifadelere yer vermiştir:

“Haberde müvekkilimin Elapro’nun yöneticisi olduğu, Elapro’nun FETÖ kanalı old-
uğu, kanal kapanana kadar Elapro’da yöneticilik yapan Özkarabekir’e ihale üstüne 
ihale verildiği öne sürülmüştür.

Elapro şirketi, Beylikdüzü Belediyesi’nin ihale karşılığı hizmet satın aldığı şirketlerden 
biridir. Müvekkilimin söz konusu şirketle resmi veya gayri resmi hiçbir ilişkisi bulun-
mamaktadır. Müvekkilimin şirketi paravan olarak kullandığı iddiası, suç isnadı içeren 
ağır bir iddiadır, müvekkilimin suç örgütü ile ilişkili gösterilmektedir.

Haberde bahsi geçen Elapro şirketi bir televizyon kanalı değildir, kayyum atan-
mamış, müvekkilim de bu şirkette yöneticilik yapmamıştır. Müvekkilimin suç örgütüyle 
bağlantılı olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Söz konusu şirkette hiçbir ortaklığının 
olmadığını gösteren sicil kayıtları ektedir.

Müvekkilim 2013 yılından kanalın kapatılmasına kadarki süreçte Bugün TV’de kültür 
sanat program müdürü olarak çalışmış, belgesel ve programlar hazırlamıştır. Kanalın 
kapanmasıyla iş akdi sona ermiştir. Müvekkilimi adı geçen kanalda sıradan bir basın 
emekçisi olarak çalışması nedeniyle, FETÖ denen illegal örgüt ile ilişkilendirmek kötü 
niyetli bir yaklaşımdır. Bugüne kadar hakkında yapılmış hiçbir adli veya idari soruştur-
ma yoktur, saygın bir gazeteci kimliğiyle tanınmaktadır.

Şikayete konu haber yayınlanmadan önce hiçbir araştırma ve inceleme yapılmamış, 
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haberde hiçbir bilgi, belgeye yer verilmemiş, ismi geçen gazetecilerin görüşlerine yer 
verilmemiş, şüpheye yer bırakmayan kesin ifadeler kullanılmıştır.

Söz  konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği görüşü savunulan ve şikayet 
edilenler hakkında gerekli kararın alınması istenen başvuruda, Cengiz Özkarabekir’in 
gazeteci ve belgesel yapımcısı olduğu; Star TV’de başladığı mesleğini Habertürk, 
CNN Türk, Show TV gibi ana akım medyada yapımcı, yönetmen ve müdür olarak 
sürdürdüğü; Bugün TV’nin kapanmasının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın 
danışmanlığa getirildiği; burada da belgesel, kitap ve arşiv çalışmaları yaptığı; halen 
Batı İstanbul Vakfı’nda çalışmalarını sürdürdüğü bilgisine de yer verilmiştir.

Şikayetçi başvurusuna, meslek özgeçmişini, şikayet ettiği gazetecilerle ilgili suç 
duyuruları ve açılan davalar ile haberde bahsi geçen şirketlerin sicil kayıtlarını da 
eklemiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvuru yazısı, muhataplara hem e-mail, hem de posta ile ulaştırılmış, ‘alındı’ 
belgesi gelmiştir. Şikayet edilenin avukatı Nurtekin Deniz tarafından, şikayetçinin id-
dialarına karşılık 2 sayfa yanıt ile buna eklenen 24 sayfa belge, 29.08.2018 tarihinde 
Basın Konseyi Genel Sekreterliği’ne elden teslim etmiştir.

Şikayet edilen yanıtında, haberin kaynağının www.yerelkulis.com sitesindeki bir haber 
olduğunu belirtmiş; bununla ilgili Büyükçekmece ve Küçükçekmece adliyelerinde 
açılan ceza ve tazminat davalarına değindikten sonra, “Basının görevi, siyasi gücü, 
devlet ve sivil toplum kuruluşlarını gözetim altında tutmak. Gereğinde olaylar, görevli 
kişi ve kurumlar hakkında kamu yararı haber ve eleştiri yaparak kamuoyu oluşturmak-
tır. Buradan hareketle niza konusu haberi haklı, hukuka uygun ve doğru olduğun kab-
ulü gerektiren belgeler sunuyoruz” ifadelerine yer vermiştir.

Kamu İhale Kurumu kayıtlarında yaptıkları araştırmada, Beylikdüzü Belediyesi’nce 
yapılan ihalelerin çoğunun Elapro Ajans Yapım Reklam Organizasyon Şirketi’ne ver-
ildiği belirlediklerini ileri süren şikayet edilen,  bu şirketin yetkilisi ve çoğunluk pay 
sahibi olan Serdal Taşkın ve Kaan Gökgöz’ün, belgesel prodüksiyonunu yapan Tim-
sah Film Şirketi’nde Cengiz Özkarabekir ile ortak olduklarını; Cengiz Özkarabekir ile 
Sus Prodüksiyon Şirketi’nde kurucu ortak olan Rasih Yılmaz’ın FETÖ operasyonunda 
gözaltına alındığını savunmuş, bunlara ilişkin şirket sicil kayıtları ve haber kupürleri 
sunmuştur.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazeteciler için meslektaşlarının başlattığı ‘Umut Nöbeti’ne 
Cengiz Özkarabekir’in katıldığı fotoğraf ve haber kupürlerini de yanıt yazısına belge 
olarak ekleyen şikayet edilen, bunları “Yakınıcının FETÖ’cülerle sözleşmeler yaptığına 
dair yazılar” olduğu imasında bulunmuştur.

Şikayet edilen haberin daha önce www.yerelkulis.com  sitesinde yayınlanan habere 
dayandığı, başka bir dayanak bulunmadığı iddialarına itibar edilemeyeceğini savunar-
ak şu ifadelere yer vermiştir:

“Zira yargıya intikal ederek kamuoyunda aleniyet kazanmış gerçeklere dayalı bir 
haberin mesnetsiz olduğu söylenemez. Ayrıca yakınıcının www.yeelkulis.com sitesi sa-
hibi Cengiz Alaçayır’ın aynı konu ve iddialara dayalı haberi hakkında Büyükçekmece 
Cumhuriyet Savcılığına yapılan şikayet doğrultusunda kamu davası açılması da niza 
konusu haberin yargıya intikal eden, gerçeğe dayalı olduğunun inkarı olup, bunun 
kamu menfaati gereği hukuka uygunluğunun kabulünü kaçınılmaz kılan bir husus old-
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uğunu da dikkate sunmak istiyoruz.”

Yargıtay’ın 1999 tarihli  ‘Özünde doğru olan habere, doğru olmayan bazı ilaveler yazıyı 
bütünüyle gerçek dışı ve hukuka aykırı hale getirmez’ ve 1989 tarihli ‘Haberin özü 
gerçek olay ve olgulara dayanıldıkça, aşırılığa gitmeyen, hatalı, eksik bilgi ve değer-
lendirmeler sorumluluk nedeni olamaz’ kararlarını örnek gösteren şikayet edilen, Hür-
riyet yazarı Ahmet Hakan’ın Beşiktaş Eski Belediye Başkanı hakkında yazdığı bir yazıyı 
da yanıtına eklemiştir. Ardından da şikayetçinin aynı konuda açtığı davalarda yargının 
vereceği kararların beklenmesi gerektiğini kaydederek, “Haberde dile getirilen ibretlik 
iddianın ve şüphelerin karanlığa itilmiş birçok iddianın gün yüzüne çıkmasını bera-
berce merakla beklerken; yakınıcının yasal dayanaktan yoksun, gerçeklerle bağdaş-
mayan iddia ve taleplerinin reddini diliyoruz. Saygılarımızla” demiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Gazetecinin olup bitenlerden halkı haberdar etmesi; merkezi ve yerel yönetimlerin 
büyük meblağlara ulaşan ihalelerinin kimlere ve hangi koşullarla verildiğini araştırıp 
haberleştirmesi; gerektiğinde eleştirmesi hatta karşı çıkan görüşlere ve yorumlara yer 
doğal karşılanmalıdır.

İhalelerde yasal koşulların yerine getirilip getirilmediği tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. 
Hatta, ihaleyi verenin ve alanın kimler olduğu, varsa perde arkasındaki ilişkilerin 
araştırıp haberleştirilmesinde şüphesiz kamu yararı vardır, bunu yapmak da araştırmacı 
gazetecinin görevidir. 

Gazeteci bunları yaparken mutlaka gerçeklere ulaşmak ve haberi oluştururken bu 
gerçeklere sadık kalmak zorundadır. Elinde kanıt olmadan kimseyi hedef alamaz, zor-
lama ve soyut çıkarımlarla kimseye suç isnadında bulunamaz. Kanıtı olmadıkça kimse 
için kesin hüküm arz eden ifadeler kullanamaz.

Oysa şikayet konusu habere, kesin hüküm arz eden ‘CHP’li belediyenin FETÖ’cü şir-
kete ihale üstüne ihale verdiği ortaya çıktı’ başlığı atılmıştır. ‘CHP’li Beylikdüzü Beledi-
yesi’nin, kayyum atanana kadar FETÖ’nün kanalı Elapro’da yöneticilik yapan Özkara-
bekir’e ihale üstüne ihale verildiği ortaya çıktı’ spotu kullanılmıştır

Böylece, Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan şirketin ‘FETÖ şirketi’, yöneticisinin de 
Cengiz Özkarabekir olduğu, şikayetçi Başkan İmamoğlu’nun da belediyenin ihalelerini 
arkadaşı olduğu ileri sürülen bu kişi aracılığı ile ‘FETÖ şirketlerine verdiği’ yazılmıştır.

Şikayet edilenin 2 sayfalık yanıtına eklediği 24 sayfalık belge arasında, ihale 
alan Elapro Şirketi’nin FETÖ şirketi ve Cengiz Özkarabekir’in bu şirketin yö-
neticisi olduğuna dair belge bulunmamaktadır. Şikayet edilenin yanıtına ekl-
ediği 12 belge arasında sadece şu 4 belge adı geçen kişi ve şirketle ilgilidir: 
 
1- Elapro Şirketi’nin (haberde ihaleyi alan şirket) iş ilişkisinde bulunduğu Timsah 
Film’de, Cengiz Özkarabekir’in, Serdal Taşkın ve Kaan Gökgöz ile eski ortak olduğu 
(Belge 3)

2)  Cengiz Özkarabekir’in bir dönem çalıştığı Bugün TV’nin FETÖ/PDY kuru-
luşu olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığı (Belge:4) 
 
3) Cengiz Özkarabekir’in, Sus Prodüksiyon Organizasyon şirketinin eski yönetim kurulu 
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üyesi olduğu (Belge:5)

4) Sus Sus Prodüksiyon Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Rasih Yılmaz’ın 30 
Ağustos 2016 günü FETÖ/PDY soruşturmasında Mersin’de gözaltına alındığı (Belge:6)

Diğer 8 belge şikayet konusu haberle ilgili olmayıp tarafların daha önce yargıya 
yaptıkları başvurular, mahkemelerin verdiği kararlar ve diğer haber ve köşe yazılarının 
kupürleridir. Şikayete konu haberle ilgili belgeler de iddiaları doğrulamaktan uzaktır. 

Şikayet edilen haberde bilgilendirme ve eleştirmenin yanında; sübjektif yorumlar ve 
zorlama ilişkilendirme çabalarıyla şikayetçinin hedef alınmıştır. 

Akşam gazetesinde değişik başlıkla yayımlanan aynı haber için Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti üzerine Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 13 Ağus-
tos 2018 günkü toplantısında muhabir Ercan Öztürk için ‘uyarı’ kararı almıştı. Bu kez 
şikayetçi aynı haberde adı geçen bir diğer kişi gazeteci Cengiz Özkarabekir’dir ve 
şikayet edilen Akşam gazetesinden sonra aynı haberi kullanan www.star.com.tr inter-
net sitesidir. 

Akşam gazetesinde yayımlanan haber için Basın Konseyi Yüksek Kurulu ‘uyarı’ kararı 
almıştır ve yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığı kanaatindeyiz. 

Şikayet edilenlerden www.star.com.tr internet sitesi, her ne kadar Akşam gazetesini 
kaynak gösterse de aynı haberi araştırıp soruşturmadan değişik başlıkla yayınlamıştır. 

Açıklanan bu nedenlerle; www.star.com.tr internet sitesi, tıpkı kaynak gösterdiği refiki 
gibi Basın Meslek İlkeleri’nin “Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük 
düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 
4’üncü maddesini,

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulun-
madıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu maddesini ihlal etmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, yaptığı toplantıda konuyu görüşerek, www.star.com.tr in-
ternet sitesi sorumlu müdürü Özkan Demir ve muhabir Ercan Öztürk hakkında oybirliği 
ile ‘uyarı’ kararı almıştır.

REFERANS: 2018- 29
ŞİKAYETÇİ: Besni Belediye Başkanı İbrahim ÖZTÜRK vekili Avukat Vedat YALÇIN 
ŞİKAYET EDİLEN: Emin Soydan DOĞRU (Besni Güncel Gazetesi sahibi ve Genel 
Yayın Yönetmeni )

ŞİKAYET KONUSU:
Besni Güncel Gazetesi’nde 02.08. 2018 tarihinde ‘Besni Belediye Başkanına şok 
soruşturma’ başlıklı haber yayınlanmıştır. Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’ün 
avukatı Vedat Yalçın 13.08.2018 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunda bu haber-
in yanıltıcı olduğunu; söz konusu gazete ve internet sitesinde Başkan Öztürk hak-
kında aşağılayıcı ve iftira niteliğinde yayın yapıldığını, tören haberlerinde bile toplu 
fotoğrafların Başkan Öztürk montajla çıkarılıp öyle basıldığını savunmuştur.

Şikayet başvurusunda, Besni Güncel Gazetesi ve gerek internet sitesinde, Besni Bel-
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ediye Başkanı İbrahim Öztürk hakkında objektiflikten uzak, aşağılayan ve iftira niteliği 
taşıyan haberlere yer verilerek toplum nezdinde küçük düşürülmeye çalışıldığı ileri 
sürülmüştür.

Başkan Öztürk hakkında bir yıl önce yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı’nın al-
dığı ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararının yapılan itiraz üzerine Danıştay tarafından 
kaldırılmasını, ‘şok soruşturma’ diye sanki yeniymiş gibi abartılarak verildiği  kayded-
ilen başvuruda şu ifadeler yer almıştır:

“Yanıltıcı haber yapılmış, soruşturma içeriğinden bahsedilirken ‘ortağı olduğu şirkete 
menfaat sağlamak, mevzuata ve de plana aykırı yapı ruhsatı düzenlemek’ şeklinde 
başlıklar ve içerik kullanılarak müvekkil hakkında gerçeği aykırı haber yapılmıştır

Oysa ki yapılan ön inceleme raporlarında vurgulandığı üzere müvekkil (Başkan Öz-
türk) söz konusu şirketin ortağı ve 7.12.2010 tarihinden 2014 yerel seçimlerine kadar 
şirket müdürü olarak görev yapmaktayken Besni Belediye Başkanı seçildikten son-
ra 08.08.2014 tarihinde müdürlük görevinden istifa ederek imza yetkisini devretmiş, 
28.082016 tarihinde ise tamamen ortaklıktan ayrılmıştır…. Basit bir araştırmayla bu 
husus tespit edilebilecek olmasına rağmen ilgili gazete ve haber sitesi müvekkilin 
yıpratılması amacıyla ortağı olduğu şirketi kayırıyormuş tarzında haber yapılmıştır. 
Bahsi geçen gazete ve haber sitesinin haberde kamu yaralı gütmediği, yıpratma 
amacını güttüğü anlaşılmaktadır.”

Şikayetçi başvurusunda, konumu gereği toplantı ve etkinliklerde protokolde yer alan 
Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’ün ismine ve fotoğrafına söz konusu gazete ve haber 
sitesinde yer verilmediği kaydedilerek şöyle denilmiştir:

“Toplantı ve etkinliklere katılan müvekkilin resmi montajlanarak veya kesilerek kasıtlı 
bir şekilde diğer kişilerden ayrılmakta ve de yapılan haberlerde toplantıya katılan pro-
tokol üyelerinin hepsinin ismine yer verilmesine rağmen müvekkilin ismine yer ver-
ilmemektedir. Yapılan bu açık ayrımcılık bile yapılan basın ve haber faaliyetlerinde 
kamusal amaçların ve toplumsal yararın değil müvekkilin bir şekilde aşağılanmasını 
amaç edindiğini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.”

Şikayetçi, Başkan İbrahim Öztürk’ün adının yazılmadığı ve fotoğrafının photoshop 
yöntemiyle gruplardan çıkarıldığına ilişkin gazete kupürlerini de başvurusuna eklemiştir

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvuru yazısı, Besni Güncel Gazetesi sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Emin 
Soydan Doğru’ya hem -mail, hem de posta ile ulaştırılmış, ‘alındı’ belgesi gelmiştir. 
Şikayet edilenin gazeteci Emin Soydan Doğru, uzlaşma istememiş, şikayetçinin iddi-
alarına karşılık 3 sayfalık yanıt ile buna eklediği 43 sayfalık belgeyi 05.09.2018 tarihin-
de Basın Konseyi Genel Sekreterliği’ne ulaştırmıştır.

Şikayet edilen gazeteci verdiği yanıtta, haberin kaynağının Danıştay olduğunu belirt-
miş, bununla ilgili Danıştay Birinci Daire’nin 2018/506 sayılı kararını da göndermiştir. 
Danıştay kararına sadık kalarak ‘Besni Belediye Başkanına şok soruşturma’ başlıklı 
haberi yayınladıklarını belirten şikayet edilen, kararda ‘..plan değişikliği yapmak sure-
tiyle Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’ün ortağı olduğu HİS Grup İnşaat Şirketi’ne 
menfaat sağlamak’ ifadesinin geçtiğini belirtmiş, ‘Bu ifadeler Danıştay kararındaki 
ifadelerdir. Bizim tarafımızdan üretilmemiştir’ demiştir. Haberde, şikayet edilenin şir-
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ket ortaklığı ile ilgili tüm ifadelerin Danıştay kararında aynen geçtiğini belirten şikayet 
edilen yanıtında şu ifadelere yer vermiştir:

“Ayrıca gazetemiz, web sitemiz ve şahsımla alakalı diğer bir itham da kamu yararı-
na aykırı, toplumsal menfaat amacı gütmeyen, yıpratma politikası uygulayan ve kişil-
eri sindirmeye yönelik bir tavır içinde olduğumuzdan bahsedilmiş. Ancak kimin kimi 
yıpratmaya çalıştığı, haksız davranış içinde olduğu, kamu gücünü bireyler üzerinde 
haksız yere kullandığını ve basına yapılanları ekte belgeleriyle takdirlerinize sunarım.”

Şikayet edilen gazeteci, ortağı olduğu reklam ajansının kiraladığı durak ve billboard-
lara, şikayet eden belediye başkanının seçim kampanyası sırasında afişlerini usulsüz 
olarak astığını, bu gazetede haber yaptıklarını belirterek, seçimi kazanan belediye 
başkanının kendisine ve gazetesine sindirme politikası uyguladığını ileri sürmüştür. 
Yanıtta bu baskılar da belgeleriyle şöyle sıralanmıştır:

* Ruhsatlı işyerine zabıta göndererek ‘ruhsatsız’ diye tutanak tutturulması.

* Belediyeye ait iki dükkanda kiracıyken 381.27 TL’lik kira borcu için icra takibi ve tahl-
iye yapılacağına ilişkin yazı gönderilmesi.

* Şirketinin belediyeye olan 279.90 TL’lik borç için uyarı yazısı gönderilmesi.

* Şirketin işletmekte olduğu açık hava reklamcılığı sözleşmesinin 3 yıl süresi olmasına 
rağmen belediye tarafından tek taraflı feshedilmesi ve billboardların kepçelerle ezil-
erek sökülmesi.

Kendisine ve gazetesine karşı yapılanların gazeteci meslek kuruluşları tarafından 
kınandığına ilişkin haber kupürlerini de yanıta ekleyen, bugüne kadar hiç kimseye ifti-
ra atmadan gerçek ve objektif habercilik yaptıklarını savunan şikayet edilen yanıtında 
şu ifadelere de yer vermiştir:

“Ruhsatımız olduğu halde işyerimize ruhsat yok diyerek zabıtalarını gönderen, 200- 
300 liralık dükkan kirası dolayısıyla belediyeye ait dükkanlardan tahliyemizi isteyen 
’Gazete baronları’ diyerek tüm meslektaşlarımıza hakaret eden bir şahısla ilgili iftira 
niteliğinde bugüne kadar haber yapmadık. Yaptıysak neden bizimle kanun önünde 
hesaplaşmadı? Hukuki yollar açıktır… Benzer dükkanlarda yıllarca borcunu ödemey-
enler olduğu belediye kayıtlarında mevcuttur… Basına karşı bu şekilde tutum göster-
en, eziyet ve hakaret eden kişiye karşı ister istemez tepkimiz oldu. Protesto etmek 
ve tepki göstermek amacı ile dönem dönem ismine ve resmine gazetemizde yer ver-
medik.  Takdir siz değerli Basın Konseyi üyelerinindir.” 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Şikayet konusu olayda taraflar bir ilçenin belediye başkanı ile o ilçedeki yayımlanan 
gazete sahibi ve genel yayın yönetmenidir. Şikayetçi, gazeteciyi kendisi hakkında ya 
aleyhte haber yapmak ya da yok saymakla suçlamaktadır. Şikayet edilen de şikayetçinin 
elindeki kamu gücünü kullanarak kendisini sindirmeye ve Besni Güncel gazetesini yok 
etmeye çalıştığını savunmaktadır. Şikayetçi taraf belediye başkanı olduğu için, Basın 
Konseyi Yüksek Kurulu sadece gazeteye yönelik etik ihlal suçlamaları açısından bir 
karara varılacaktır. 

Küçük bir ilçede gazetecilik yapmak, hele kamu olanaklarını kullananların hedefi olarak 
gazeteyi yaşatabilmek kolay değildir. Şikayet edilen gönderdiği yanıtta yaşadıklarını, 
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belediye başkanı olan şikayetçinin kendisine ve gazetesine yaptıklarını ve maruz kaldığı 
baskıları çarpıcı örneklerle anlatmaktadır. Bu örnekler endişe vericidir, fakat yukarıda 
belirtildiği üzere, Yüksek Kurul şikayetçinin davranışları açısından bir değerlendirme 
yapmak durumunda değildir. 

Besni’de halen 3 gazete yayımlanmaktadır. Besni Güncel haftanın pazartesi ve perşem-
be, Besni Ekspres salı ve cuma, Yeni Bakış çarşamba günleri yayımlanmaktadır. Hafta-
da iki kez yayımlanan gazeteler resmi ilan almakta, ancak ilan gelirleri sınırlı olduğu için 
yayınlarını güçlükle sürdürmektedir. 

Şikayet edilenin sahibi olduğu Besni Güncel gazetesinin, şikayet eden belediye 
başkanının her faaliyetine, adına ve fotoğrafına yer vermek zorunluluğu yoktur. Yayın 
politikasını kendisi tayin eder; Basın Meslek İlkelerine uymak kaydıyla, hangi haber-
leri, nasıl vereceği konusundaki tercihi de okuyucusu ile kendisini ilgilendirir. İlçede 
iki gazete daha yayımlandığı için ‘halkın haber alma özgürlüğü’ açısından bir sorun 
bulunmamaktadır. 

Şikayet konusu edilen ‘Besni Belediye Başkanına şok soruşturma’ haberi yargı kararına 
dayanmaktadır, belgelidir. Haberde yargı kararına sadık kalınmış, kullanılan ifadeler bu 
karar metninden alınmıştır. Bu noktada, gerçeğe aykırılık söz konusu değildir. 

Soruşturmanın eski olduğu, haberin maksatlı ve abartılı yayınlandığı şikayeti de 
mesnetsizdir. Soruşturma önceden başlatılmış olsa da yeni bir yargı kararı söz konusu-
dur. Bir yıl önce başladığı belirtilen soruşturma yeni gelişmeyle güncellik kazanmıştır. 
Ayrıca habercilikte ‘İsa’nın 2000 yıl önce çarmıha gerildiği bilinmiyor ve yeni ortaya 
çıkmışsa, haberdir” kuralı vardır. Bu bakımdan, haberin güncel ve kamu yararına old-
uğu da söylenebilir. 

Bu nedenlerle, 2 Ağustos 2018 tarihli haberin yapılmasında ve verilmesinde bir etik 
ihlal görülmemiştir. 

Diğer bir şikayet olarak, şikayetçi, protokol gereği katıldığı törenlerle ilgili Besni Gün-
cel gazetesinin haberlerinde adının geçirilmediğini ve toplu fotoğraflardan ‘photo-
shop’ yöntemiyle silindiğini ve ilçenin belediye başkanı olarak yok sayıldığını, bunun 
meslek etiğinin ihlali olduğunu savunmaktadır. Örnek olarak da 19 Mayıs kutlamaları; 
Adıyaman Valisi’nin veda ziyareti; Arazi Toplulaştırma Töreni; Ak Parti milletvekillerinin 
teşekkür ziyareti haberlerini göstermiştir. 

Şikayet başvurusu 13 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştır. 19 Mayıs kutlamaları (20 
Mayıs) ve Adıyaman Valisi’nin veda ziyareti (8 Haziran) haberlerinin yayımlanmasının 
üzerinden 2 aydan fazla zaman geçtikten sonra başvurulduğundan, değerlendirme 
dışında bırakılmalıdır. Zira Basın Konseyi Sözleşmesi’nin 12. Maddesine göre “Şikay-
etler en geç başvuru tarihinden önceki iki ayı kapsayabilir.” 

Gazetecinin, kendisine ve gazetesine ‘husumet’ duyduğunu söylediği ve muha-
lif olduğu belediye başkanının haberini ve fotoğrafını kullanmayarak tepki koyması, 
etik kurallar içinde kaldığı sürece bir mücadele yöntemi olarak değerlendirilmelidir. 
Nitekim gelişmiş ülke basınında da bunun örnekleri vardır. Almanya’nın en yüksek tira-
jlı gazetesi Bild, reform yasalarına karşı sert muhalefet yaptığı için dönemin Başbakanı 
Gerhard Schröder tarafından konulan demeç ambargosuna karşı, onunla adaş Ger-
hard Schröder’ler bulup her gün röportajlar yayımlamıştı. 
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Arazi Toplulaştırma Töreni (14 Haziran) ve Ak Partili milletvekillerinin teşekkür ziyareti 
(28 Haziran) haberlerinde, şikayetçinin adına ve fotoğrafına yer verilmediği görülmek-
tedir. Teşekkür ziyareti haberinde şikayetçinin adına yer verilmemiş, fotoğrafta onun 
bulunmadığı bölüm kadraja alınarak kullanılmıştır. 

Ancak, Arazi Toplulaştırma Töreni haberindeki toplu fotoğrafın şikayetçi belediye 
başkanının photoshopla silinerek basılması etik açıdan sorunludur. Belediye başkanının 
gazeteye yönelik tavrı ne olursa olsun, ona dair haber yaparken gazetecinin etik kural-
lar içinde kalması zorunludur. Başkana dair haber yapmamak meşru bir tercihken, 
başkanı da ilgilendiren haberlerin görselinde (okuyucuyu da yanıltacak biçimde) oyna-
ma ve değişiklik yapmak, etik ilkelere aykırıdır. Gazetecinin bir fotoğrafı, belgeyi kasıtlı 
olarak bozup, değiştirerek yayımlama hakkı yoktur.

 Elbette elindeki kamu gücünü kendisine karşı kullandığını söylediği şikayetçiye karşı 
muhalefet yapmak, kendini savunmak doğal hakkıdır. Bu muhalefet, halkın çıkarlarına 
karşı olan icraatı eleştirmekse, temel bir görevdir. Zaten gönderdiği belgelerden bunu 
yaptığı ve yereldeki gazeteci derneğinin desteğini de aldığı anlaşılmaktadır. Bu destek 
şüphesiz ki meslek kurallarına bağlı kaldığı sürece devam edecektir. 

Netice olarak; 

1) Belediye Başkanının “şok soruşturma” konulu habere dair şikayetinin  
“YERSİZLİĞİ”ne, 

2) Toplu fotoğrafta yer alan şikayetçinin “photoshop” yöntemiyle silinerek  
fotoğrafın haberde kullanılması açısından Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Gazeteci  
görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve  
tutumlarla yapmaktan sakınır’ şeklindeki 12’nci maddesinin ihlal edildiğine ve  
bu nedenle de, şikayet edilen Besne Güncel Gazetesi  Genel Yayın Yönetmeni 
Emin Soydan Doğru’nun “UYARI”lmasına, 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun 3 Ekim 2018 tarihindeki toplantısında OYBİRLİĞİ ile 
karar verilmiştir. 

REFERANS: 2018- 30 
ŞİKAYETÇİ:  Tezcan Karakuş CANDAN (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı) Avukatları Gökçe Bolat ve Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu.
ŞİKAYET EDİLENLER:  
Sabah Ankara Gazetesi Yayın Yönetmeni Osman ALTINIŞIK ve Haber Müdürü Hülya ÜNLÜ

ŞİKAYET KONUSU:
Sabah Ankara Gazetesinde ve internet sitesinde 08.09.2018 tarihlinde yayımlanan 
‘Beleşçi Yine Provokasyon Peşinde’ başlıklı haberde, Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a iftira atıldığı ve bir kamu kurumu niteliğinde olan 
Mimarlar Odası’nın hedef alındığı gerekçesiyle şikayette bulunulmuştur.

Şikayetçi Tezcan Karakuş Candan avukatları aracılığı ile 10 Eylül 2018 tarihinde ul-
aştırdığı başvurusunda, 8 Eylül 2018 tarihinde Sabah Ankara Gazetesi’nin yazılı 
nüshalarında ve internet sitesinde ‘Beleşçi Yine Provokasyon Peşinde’ ve ‘Tezcan İş 
Başında’ başlıkla haber yayımlandığını, bu iddiaların tümüyle gerçek dışı ve iftira old-
uğunu savunmuştur.
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Haberde yer alan ‘Çankaya Belediyesi’ndeki işine gitmeden maaş alan Tezcan Karakuş 
Candan Ankapark ihalesine girerek olay çıkardı… İhale esnasında Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan da yanındaki bir grupla birlikte ihale 
salonuna geldi. Tezcan Karakuş Candan ve yanındaki grup’ ifadelerine yer verildiği 
belirtilen başvuruda, gerçek dışı iddialarla bir kamu kurumu niteliğindeki Mimarlar 
Odası’nın hedef alındığı; Oda Başkanına ‘beleşçi olmak’ ve ‘haksız kazanç elde etmek’ 
iftiraları atılarak hakkında kamuoyunda olumsuz kanaat uyandırmanın amaçlandığı 
savunulmuştur.

Olayın, Mimarlar Odası yöneticilerinin yargıya taşıdıkları ve hukuki süreci devam 
eden Ankapark’a ilişkin halka açık ihaleyi izlemek istemeleri olduğu ve bununla ilgi-
li gerçeğin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin resmi internet sitesinde kamuoyu ile 
paylaşıldığı vurgulanan başvuruda “Beşinci kez ihaleye çıkan kamusal alanın halkın 
katılımına açık olduğu ve açık ihale usulü adıyla ilan edilen ihalenin dışarıdan da zi-
yaretçi ve katılımcılara açık olacağı ve olması gerektiği tereddütte yer vermeyecek 
kadar nettir” denilmiştir. 

Başvuruda şikayetçinin, başkanı olduğu oda tarafından açılan davaya konu gayrimen-
kulün ihaleye çıkarıldığını; bununla ilgili gelişmeleri takip etmesinin de görevi old-
uğunu belirtilerek, “Şikayet edilenler haber içeriği ile alakası olmayan müvekkilin işine 
gitmeden maaş alması ithamında bulunmuştur” denilmiştir.

Şikayetçi ve başkanı olduğu kurumla ilgili algı operasyonu yapıldığı; hakaret içeren 
ifadelerle kişilik haklarına saldırıldığını savunularak, şikayet edilenler hakkında Basın 
Meslek İlkeleri’nin 3, 4 ve 6’ncı maddelerini ihlalden karar alınması talebinde bulun-
muştur. 

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR: 
Sabah Ankara Gazetesi Yayın Yönetmeni Osman Altınışık,’a şikayet başvurusu hem 
mail ortamında, hem posta ile ayrı ayrı iletilmiş ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Buna 
rağmen şikayet edilenler verilen sürede herhangi bir yanıt vermedi ve taraflar arasında 
uzlaşma sağlanamamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Şikayet edilen haberin konusu; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin biri 1 milyar 485 milyon 
359 bin 200 TL, diğeri 765 milyon 600 bin TL geçici bedelle iki gayrimenkulün ihaleye çıkarıl-
masıdır. Çinli bir şirketin de bulunduğu konsorsiyumun da teklif verdiği ihale ertelenmiş, 
yargıya götürdükleri alanla ilgili ihaleyi izlemek isteyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
yöneticileri ile ihale komisyonu arasında tartışma olmuş, taraflar birbirlerini suçlamıştır. 
Şikayet edilen Sabah Ankara Gazetesi, ulusal bir gazetenin bölge yayınıdır ve genel-
de başkent haberlerini verir. İhaleye çıkarılan arazi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
bir dönem iddialı projelerinden olan ve çok tartışılan Ankapark ve Hayvanat Bahçesi 
yanındaki parsellerdir. Başkent için büyük önem taşımaktadır ve üstelik Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi tarafından kamu yararı olmadığı iddiasıyla konu yargıya götürülmüştür. 
Olay kamuoyunu ilgilendirmektedir, günceldir.

Basının görevi güncel olaylarda gerçeği araştırıp olup bitenleri doğru olarak kamuoyu-
na ulaştırmak; toplumu bilgilendirerek kamuoyunun serbestçe oluşumunu sağlamak, 
kamu gücünü elinde tutanlar üzerinde toplumun denetimine aracı olmaktır.
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Gazeteci haberini yaparken elbette eleştiride bulunabilir; şikayetçinin olaya 
müdahalesinin tasvip edilmediğini vurgulayabilir. Ancak haberde gerçeklik ve objektif-
lik yanında özle biçim arasında dengenin sağlanması gerekir. Haberi vermek amacına 
hizmet etmeyen ve haberin verilebilmesi açısından fayda sağlamayan, gereksiz yere 
küçük düşürücü ibareler haberde kullanılmamalıdır. 

Şikayet konusu haberin, ‘Beleşçi Yine Provokasyon Peşinde’ ve ‘Tezcan İş Başın-
da’ başlıkları; ‘Çankaya Belediyesi’ndeki işine gitmeden maaş alan Tezcan Karakuş 
Ankapark ihalesine girerek olay çıkardı’ spotu; haber metninde geçen ‘İhaleyi pro-
voke etmeye çalıştı’, ‘Başkentte yapılan her projeye karşı’ ifadeleri, şikayetçi hakkın-
da olumsuz kanaat uyandırmaya yöneliktir. Haberde daha önce Basın Konseyi Yüksek 
Kurulu’nun ‘kınama’ kararı verdiği haber kupürleri de görsel olarak kullanılarak, konu 
bağlamından koparılmıştır. Haber, sanki kamuya ait bir gayrimenkulün ihalesi olmaktan 
çıkmış, Mimarlar Odası yöneticilerini hedef alan suçlamaların ve bu yönde ‘hüküm’ arz 
eden art arda ifadelerle şikayetçinin kişiliğini hedef alan bir yayına dönüşmüştür.

Yukarıda izah edildiği üzere, haberde yer verilen ‘beleşçi’, ‘işine gitmeden maaş 
alan’ gibi değerlendirme ve iddiaların dayanağı olan önceki bir haber hakkında Basın 
Konseyi’nce kınama kararı verilmiştir. 14.02.2018 tarihli ve 2018/3 sayılı kararda; 
‘Bankamatik Tezcan suspus’ başlıklı haberde herhangi bir dayanak göstermeksizin ve 
muhatabın görüşüne başvurulmaksızın ‘işe gitmeden maaş alıyor’ ibarelerine yer ver-
ildiği gerekçesiyle Sabah Gazetesi GYY Osman Altınışık’ın ve haberi yapan muhabirl-
erin Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü ve 6’inci maddelerini ihlal ettikleri tespit edilmiştir.

Yüksek Kurul’un bugün incelediği haberde de yukarıdaki haberlere ait görseller yine 
kullanılmıştır. Bu bakımdan, daha önceden tespit edilmiş ihlal tekrarlanmıştır. ‘Beleşçi’ 
ifadesiyle şikayetçinin haksız menfaat sağladığı izlenimi okuyucu nezdinde verilmiş; bu 
suçlamanın temelini oluşturan ‘işe gitmeksizin maaş alıyor’ iddiasının dayanağı ise bu 
haberde de gösterilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, şikayet konusu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişil-
eri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi, 
‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olmadan yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddesinin ihlal edildiği 
sonucuna OYBİRLİĞİ ile varılmıştır.

Sonuç olarak Sabah Ankara Gazetesi Yayın Yönetmeni  Osman Altınışık ve Haber 
Müdürü Hülya Ünlü hakkında ‘kınama’ kararı verilmesine OYÇOKLUĞU ile karar ver-
ilmiş, iki üye (R. Murat Önok ve Fehmi Ketenci) ise ‘uyarı’ kararı verilmesi yönünde oy 
kullanmıştır.

REFERANS: 2018- 31 
ŞİKAYETÇİ: Hetice Tuba Büyüküstün’ün avukatı Y. Nail GÖNENLİ
ŞİKAYET EDİLEN: İsmail Turgut YUVACAN (Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

 
ŞİKAYET KONUSU:
Vatan Gazetesi’nin magazin eki Makaron’da ve gazetenin internet sitesinde24.07.2018 
tarihinde ‘Çocuklar Görmesin’ ve 29.07.2018 tarihinde ‘Aileyi kızdıran karel-
er’ başlıklarıyla haberler yayımlanmış, bu haberlerle ilgili oyuncu Hatice Tuba 
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Büyüküstün’ün avukatı Y. Nail Gönenli şikayette bulunmuştur.

Şikayet başvurusunda oyuncu Hatice Tuba Büyüküstün’ün Türkiye’nin en başarılı 
ve güçlü kadın oyucularından olduğu; 2003 yılından beri bir çok televizyon dizisi 
ve filmde yer aldığı; Türkiye’nin yanı sıra dünyada tanındığı ve ödüller aldığı 
ve toplumun sevgisini kazandığı; söz konusu haberlerle oyunculuk kariyeri ve 
saygınlığına gölge düşürüldüğü savunulmuştur. 

İlk olarak 24.07.2018 tarihli haberde oyuncunun annesinin yazlığına çocuklarıyla bir-
likte tatile gittiği; çocuklarıyla birlikte havuz kenarında ve evi önündeyken rızası ol-
maksızın görüntülerinin çekildiği ve sübjektif ifadelerle haber yapıldığı belirtilen 
başvuruda, “Bu haber üzerinden aile yaşamı, oyunculuk kariyeri, saygınlığı ve kamuo-
yundaki itibarı telafisi mümkün olmayacak şekilde zedelendi” denilmiştir.

Haberde oyuncunun çocuklarıyla bir araya gelmesini istemediği sevgilisi ile kapı 
önünde buluştuğunun yazıldığı kaydedilen başvuruda, oysa erkek arkadaşıyla çocuk-
larını tanıştırdığı haberlerinin daha önce medyada yer aldığı savunulmuştur.

Şikayet başvurusunda yayımlanan yazı ve fotoğrafların haber değeri taşımadığı, oyun-
cunun aile ve özel yaşamına odaklı olduğu, mesleği ve yaptığı işlerle ilgisinin bulun-
madığı da kaydedilen başvuruda, “Müvekkilin kınanacak herhangi bir davranışı bulun-
mamasına rağmen şikayet konusu yazılar ile toplum nezdinde doğrudan hedef haline 
getirildi” denilmiştir.

29.07.2018 tarihinde yine oyuncu Büyüküstün’ün erkek arkadaşıyla plajda çekilen 
fotoğrafının yayımlandığı kaydedilen başvuruda, şu ifadelere yer verilmiştir:

“Erkek arkadaşı ile birlikte havuz kenarında iken rızası dışında fotoğrafı çekilmiş, aka-
binde bu görüntüler hiçbir somut belgeye veya araştırmaya dayanmaksızın tamamen 
üzerinde yorum yapılarak haber yapılmıştır

Özel hayatın mahremiyetini ihlal eden bu fotoğrafların yayımlanmasında kamu 
çıkarı bulunmamaktadır. Bu haberde de gerçeğe aykırı, hiçbir somut belgeye 
veya araştırmaya dayanmaksızın tamamen gizli çekilen görüntüler üzerinden 
yorum yapılmak suretiyle yazılmıştır. 

Müvekkilin ailesiyle bu fotoğraf sebebiyle sıkıntılar yaşadığı, ailesinin bu ilişkiye 
başından beri karşı çıktığı ve sevgilisinin kendi evlerine kabul edilmediği şeklinde 
asılsız ifadeler kullanılmıştır. Aile kurumunun toplumdaki yeri önemlidir. Müvekkilin 
anne- babası ve çocuklarının rızası olmaksızın ilişki yaşadığı iddiasında bulunulmak-
tadır. Zira ne müvekkilim ne de ailesi tarafından bu konuda yapılmış açıklama veya 
beyan bulunmamaktadır. Asılsız haber ile toplum müvekkil aleyhine sonuçlar doğura-
cak biçimde yanlış yönlendirilmektedir.”

Oyuncu Hatice Tuba Büyüküstün’ün 36 yaşında bekar bir kadın olduğu; önceki evlil-
iğinden 2 çocuğunun bulunduğu ve yeni bir ilişki yaşamasının da toplum tarafından 
kınanan bir yönünün bulunmadığı kaydedilen başvuruda, şikayet konusu haberde bu 
durumun sanki toplum tarafından kınanması gereken bir durummuş gibi sunulduğu 
savunulmuştur.

Şikayetçi başvurusunda; 24.07.2018 tarihinde yayımlanan ‘Çocuklar Görmesin’ 
başlıklı haber içen Basın Meslek İlkeleri’nin  ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının 
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ 
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şeklindeki 4’üncü, ‘Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar 
dışında, yayın konusu olamaz’ şeklindeki  5’inci ve ’Soruşturulması gazetecilik sınır-
ları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın 
yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddelerinden; 

29 07.2018 tarihinde yayımlanan ‘Aileyi kızdıran kareler’ başlıklı haber için de yine 
Basın Meslek İlkeleri’nin yukarıda sayılan maddelerine ilave olarak, ‘Düşünce, vicdan 
ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun 
temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz’ şeklindeki 2’nci maddelerin-
den ‘kınama’ cezası verilmesini talep etmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan’a hem 
e-mail, hem postayla iletilmiştir. Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgesi gelmiştir. 
Ancak muhatap, süresinde herhangi bir yanıt vermemiş, taraflar arasında uzlaşma 
sağlanamamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayetçi, ‘Çocuklar Görmesin’ başlıklı haberde kullanılan fotoğrafın evinin önünde ve 
havuz kenarında rızası olmaksızın çekildiğini, sevgilisiyle kapı önünde buluştuğunun 
yazıldığını, oysa erkek arkadaşıyla çocuklarını daha önce tanıştırdığını, mesleği ve 
yaptığı işlerle ilgili olmayan bu yazı ve fotoğrafın haber değeri bile taşımadığını savun-
maktadır. Sübjektif ifadelerle saygınlığını ve oyunculuk kariyerini zedelediğini ileri süren 
şikayetçi, kınanacak herhangi bir davranışı bulunmamasına rağmen şikayet konusu 
yazılar ile toplum nezdinde doğrudan hedef haline getirildiğini öne sürmektedir. 

‘Aileyi kızdıran kareler’ başlıklı haberde ise erkek arkadaşıyla havuz kenarındayken 
yine rızası dışında çekilen fotoğrafların kullanıldığını söyleyen şikayetçi, aile mahrem-
iyetinin ihlal edildiğini savurmuştur. Şikayetçi, bu fotoğraf yüzünden sorun yaşadığı, 
ailesinin bu ilişkiye başından beri karşı çıktığı ve sevgilisinin kendi evlerine kabul 
edilmediğinin gerçek olmadığını, kendisinin ve ailesinin de böyle bir açıklama yap-
madığını söylemiştir.

Önceki evliliğinden 2 çocuğu bulunan 36 yaşında bekar bir kadın olduğunu, yeni bir 
ilişki yaşamasının toplum tarafından kınanan bir yönünün bulunmadığını da belirten 
şikayetçi, topluma mal olmuş ve uluslararası alanda tanınan bir şahsiyet olduğunu vur-
gulamıştır.

Oysa kabul edilmektedir ki, topluma mal olmuş kişilerin özel yaşamlarının sınırı, 
sıradan kişilere göre çok daha kısıtlıdır. Kamuoyunun önünde kişiler oldukları için on-
larla ilgili haberlerde birtakım ifadeler ve fotoğrafların özel yaşamlarıyla ilgili olması 
da doğaldır. Özel yaşamlarıyla ilgili övgüleri ve rötuşla düzeltilen fotoğraflarla yapılan 
haberleri nasıl kabulleniyorsa, bir yere kadar doğru olmak kaydıyla adil olmadığını 
düşündükleri haberlerin ve hoşlarına gitmeyen fotoğrafların yayımlanmasını kabul-
lenemeseler de  katlanmak durumundadırlar. (Örneğin, eski başbakanlardan Tansu 
Çiller, 1993 yılı nisan ayında dışişleri bakanıyken ve kısa sürede başbakan olacağı belli-
yken, Antalya’da onarımını yaptırdığı yazlığında güneşlenirken mayolu görüntülenmiş, 
‘Özel yaşamımdır, kendi evimin havuzunda bu nasıl yapılır?’ diyerek bu fotoğrafları 
çeken muhabir ve yayımlayan gazete hakkında şikayette bulunmamıştır.)
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Burada da şikayetçi; gazetelerde sürekli haberlere konu olan ve son dönemin ünlü 
oyuncularından biridir, bu nedenle de oynadığı diziler ve yaptığı işler kadar özel hayatı, 
evlenmesi- boşanması, giyimi- kuşamı, yeni ilişkileri, nerelerde ve kiminle tatil yaptığı, 
yakın çevresinin bu ilişkilerine nasıl baktığı merak edilir. Onları takip eden magazin 
muhabirleri de kimi zaman didikleyerek, kimi zaman onlardan ve yakın çevrelerinden 
aldıkları bilgilerle yaptıkları haberler okuyucularının bu merakını giderir. Şikayetçi de 
sürekle magazin basınında yer almaktadır, habere konu olan ve reddetmediği ilişkisini 
de gözler önünde yaşamaktadır.

Anayasa Mahkemesi de Birsen Berrak Tüzünataç tarafından yapılan ve benzer iddi-
alara dayanan bireysel başvuruda (Karar tarihi 5/10/2017, Başvuru No 2014/20364) şu 
tespitlerde bulunmuştur:

”52. Basın yayın kuruluşlarının kamuya mal olmuş kişilerle ilgili haber yapması ve 
bu haberin ilgili kişinin belli ölçüde özel hayatına ilişkin bulunması doğaldır. Ancak 
kamuya mal olmuş kişilerin de -daha dar da olsa- bir mahrem alanlarının bulunduğu ve 
bu kişilerin de özel yaşamlarına saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahip oldukları 
unutulmamalı ve özel hayata saygı hakkı ile basın özgürlüğü arasında makul denge 
gözetilmelidir. Bu denge ihtiyacı, resim ve görüntü gibi kişiliğin önemli bir bileşenini 
teşkil eden değerler söz konusu olduğunda daha da önem taşımaktadır.

53. Özel hayata saygı hakkı ile ifade özgürlüğü arasında makul denge kurulurken 
haber, yorum veya yayının kamu yararına yönelik bir tartışmaya katkı sağlayıp sağlam-
adığı, ilgili kişinin kamuoyunda bilinirlilik derecesi ve haberin konusu, ilgili kişinin 
önceki eylemleri, bilginin edinildiği yöntem ve doğruluğu ile resim veya görüntünün 
çekildiği koşullar ve yayının içeriği, şekli ve sonuçları göz önünde bulundurulur (Detay-
lı açıklama için bkz. İlhan Cihaner (2), §§ 66-73).”

Aynı kararın 55. paragrafına göre de “Başvurucu, toplumda tanınan bir sinema ve 
televizyon oyuncusudur. Sanatçıların özel hayatlarının toplumun belli bir kesiminin 
merakını cezbettiği bilinen bir gerçektir. Bu yüzden sanatçıların özel yaşamlarının 
belli bir ölçüye kadar haber ve eleştiriye konu edilmesinin demokratik bir toplum-
da hoşgörüyle karşılanması gerekir. Sanatçının özel yaşamına ilişkin olarak sağlan-
ması gereken korumanın sıradan bir insana nazaran daha az olduğu hatırdan uzak 
tutulmamalıdır. Dolayısıyla toplumun bir kesiminde oluşan merak duygusunun tatmini 
amacıyla sanatçının özel yaşamının basın ve yayın araçları kanalıyla haberleştirilm-
esinde ve eleştiri konusu edilmesinde kamu yararı bulunduğu söylenebilir.”

Şikayet konusu haberde kamuya açık olan ve çok sayıda kişinin bulunduğu plajda 
şikayetçinin aynı şezlongda sevgilisiyle çekilen fotoğrafı yayımlanmış; ilişkisiyle ilgili 
yorum yapılmış ve yakın çevresinin bunu nasıl karşıladığına ilişkin ifadelere yer ver-
ilmiştir. Yukarıdaki Anayasa Mahkemesi kararından da anlaşılacağı üzere, topluma mal 
olmuş bir sanatçının özel hayatına giren hususların yayımlanmasında kamu yararı bu-
lunabilir.

Anılan kararın 55.-56. paragraflarında şu hususlar vurgulanmıştır: “Ancak bu durum, 
sanatçının özel yaşamının her türlü detayına kadar haberleştirilebileceği biçiminde an-
laşılamaz. Sanatçının kamuya mal olması özel yaşamını Anayasa’nın 20. maddesinde 
düzenlenen özel hayata saygı güvencesinin kapsamı dışına çıkarmaz. Bu noktada 
-somut olay bakımından- başvurucunun kendi eylem ve tutumu ile başvurucuya ait 
görüntülerin elde ediliş biçimi büyük önem taşımaktadır.
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56. Bir kimseye ait görüntülerin üçüncü kişilere kapalı olan bir alana gizlice girilerek 
veya normal şartlarda üçüncü kişilerce görülmesi mümkün olmadığı halde gösterilen 
özel bir çaba ve uygulanan özel bir teknik sayesinde görülebilir hale gelen açık alan-
larda rıza dışı çekilmesi halinde basın özgürlüğünün sınırlarının aşıldığından ve özel 
hayata saygı hakkının zedelendiğinden söz edilebilir. Zira bu durumda görüntüler, sa-
hibinin iradesine ve aldığı tedbirlere rağmen elde edilmiş olup görüntüsü elde edilen 
kişinin mahremiyetini koruma iradesinin varlığından kuşkuya düşülmesini gerektire-
cek hiçbir neden yoktur. Buna karşılık görüntülerin kamuya açık bir alanda çekilmesi 
halinde ilgilinin görüntü altına alınan anların mahrem kalmasını istediği hususunda 
tereddütler oluşabilir. Benzer şekilde özel bir alanda bile olsa bunların o özel alanın 
dışındaki üçüncü kişiler tarafından herhangi bir hususi çaba sarf edilmesine gerek 
duyulmaksızın görülebildiği hallerde de aynı sonuca ulaşmak gerekir. (…)”

Anılan kararda, Yüksek Kurul’un incelemekte olduğu dosyadan farklı olarak, sanatçının 
kamuya açık ve aleni bir yerdeyken çekilen fotoğrafları değil, kendi evinin balkonunda 
iken çekilen fotoğrafları söz konusuydu. Buna rağmen, Anayasa Mahkemesi şu sonuca 
varmıştır (kararın 57. paragrafı):

”Başvurucuya ait görüntüler, İstanbul ili Kabataş semtinde bulunan ve altı katlı bir 
apartmanın en üst katında yer alan evinin terasında/balkonunda bulunduğu ve Ş.G. 
ile yakınlaştığı esnada çekilmiştir. Balkon/teras, üçüncü kişilerin rıza dışı girişine 
kapalı olan konutun bir parçası olsa da buralardaki yaşam faaliyetlerinin dışarıdan 
görülebilmesi nedeniyle mahremiyetin sınırlı kalabileceği ve bunların belli ölçüde 
alenileşebileceği izahtan varestedir. Bu nedenle mahremiyetini korumak isteyenler-
in balkondaki yaşam aktivitelerini buna göre sınırlamaları beklenir. Kişinin başkaları 
tarafından görülebileceğini bilerek mahrem alanında kalması gereken aktivitelerini 
balkona taşıması durumunda bunların başkaları tarafından görülebildiğinden şikayet 
etme hakkı söz konusu olamaz. Zira mahremiyetin korunması ve mahrem alana ilişkin 
hususların alenileşmesinin önlenmesi sorumluluğu öncelikle bireyin kendisine aittir.”

Kararın 59. paragrafında ise şu sonuca varılmıştır:

”Belli bir hayran kitlesine sahip başvurucu ile Ş. G. arasında yaşananları muhabirin 
haber yapmaya değer görmesi anlaşılabilir bir durumdur. Görüntülerin kayıt altına 
alınması kişilik hakları yönünden hassasiyet taşısa da bunların başvurucunun dışarıya 
kapalı konutuna girilmeksizin kamunun kullanımına açık bir alandan (sokaktan) ve her-
kes tarafından görülebilen bir yerden çekilmiş olması ve görüntüsü çekilenlerin sanatçı 
kişiliği dikkate alındığında basın özgürlüğünün sınırları içinde kaldığı değerlendiril-
mektedir. Öte yandan görüntülerin içeriğine bakıldığında başvurucu ile Ş.G.’nin yakın-
laşmasından ibaret olduğu ve ilgililer açısından kabul edilemez derecede rahatsızlığa 
yol açabilecek unsurlar içermediği görülmektedir.”

Bu bakımdan, şikayetçi Hatice Tuba Büyüküstün’ün aleni bir yerde iken çekilen 
fotoğrafları açısından, özel yaşamın gizliliğinin ihlal edildiğinin söylenemeyeceği sonu-
cuna evleviyetle varılmalıdır. Bu bakımdan, Basın Meslek İlkelerinin 5. maddesinin ihlal 
edilmediği söylenmelidir.

Başvurunun bir kısmı da haberde yer verilen bazı somut iddiaların gerçeği yansıt-
madığına dairdir. Şikayetçi, haberde öne sürülen, ailesinin bu ilişkiye başından beri 
karşı çıktığı, sevgilisini çocuklarıyla karşılaştırmadığı, sevgilisinin kendi evlerine kabul 
edilmediği gibi yorumların gerçeğe aykırı olduğundan bahsetmiş; ailesinin ve ken-
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disinin böyle bir açıklama yapmadığını savunmuştur. Buna karşılık, Yüksek Kurul üye-
lerince yapılan müzakerede, bu tür iddia ve haberlerin basında daha önce yer aldığı 
tespit edilmiştir. Bu bakımdan, haberdeki bu tür iddiaların dayanağı, kamuoyunun za-
ten malumu olan önceki haberlerdir. Bu nedenle de Basın Meslek İlkelerinin 6. mad-
desinin ihlal edilmediği söylenmelidir.

Son olarak, haberin içeriğine bakıldığında, yukarıdaki iddiaları aktarmaktan öteye 
geçen ifadelere haberin içinde yer verilmediği dikkati çekmektedir. Başvurucuyu küçük 
düşürme veya aşağılama anlamına gelebilecek herhangi bir değer yargısına veya kişis-
el değerlendirmeye ayrıca yer verilmemiş; yukarıdaki iddialar aktarılmakla yetinilmiştir. 
Bu iddialar başvurucu açısından rencide edici ve incitici olarak düşünülebilirse de baş-
vurucunun Basın Meslek İlkeleri 4. maddesi anlamında ‘küçük düşürücü’ veya ‘iftira’ 
nitelikli olarak değerlendirdiği tüm ifadeler, zaten daha önce basında yer almış bilgi 
ve iddialara dayanmaktadır; inceleme konusu haberde ilave iddialara veya yorumlara 
yer verilmemiştir.

Bu bakımdan, şikayet konusu haberde yer alan iddiaların gündeme getirilmesinin 
haber verme hakkı kapsamında kaldığı ve herhangi bir mesleki ilke ihlalinin söz konusu 
olmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan bu nedenlerle, Hatice Tuba Büyüküstün hakkında yapılan şikayet konusu 
haberle ilgili olarak, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan’a 
karşı yapılan başvurunun ‘YERSİZLİĞİNE’ Yüksek Kurul tarafından OYBİRLİĞİ ile karar 
verilmiştir.

REFERANS: 2018- 32 
ŞİKAYETÇİ: Hatice Tuba BÜYÜKÜSTÜN 
                     Avukatı Y. Nail GÖNENLİ
ŞİKAYET EDİLEN: Posta Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Emre İSKEÇELİ

ŞİKAYET KONUSU:
Posta gazetesinin magazin ekinde ve internet sitesinde 29.07.2018 tarihinde ‘Tuba 
Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in bu kareleri kriz çıkardı’ başlığıyla haber 
yayımlanmış, bu haberlerle ilgili oyuncu Hatice Tuba Büyüküstün’ün avukatı Y. Nail 
Gönenli şikayette bulunmuştur.

Şikayet başvurusunda gazetenin magazin eki ve internet sitesinde görüntülere de 
yer verilerek ‘Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in bu kareleri kriz çıkardı’ 
başlığı ve ‘Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen’in plajdaki samimi görüntüleri 
Büyüküstün ailesini kızdırdı’ ifadeleriyle oyuncunun aile yaşamı, onur, şeref ve saygın-
lığını zedeleyecek şekilde haber yapıldığı savunulmuştur.

Hatice Tuba Büyüküstün’ün Türkiye’nin en başarılı ve güçlü kadın oyucularından 
olduğu; 2003 yılından beri birçok televizyon dizisi ve filmde yer aldığı; Türkiye’nin 
yanı sıra dünyada tanındığı ve ödüller aldığı ve toplumun sevgisini kazandığı 
kaydedilen başvuruda, haberin gerçeğe aykırı olduğu, kişilik haklarına müdahale 
edildiği, oyunculuk kariyeri ve saygınlığına gölge düşürüldüğü iddia edilmiştir.

Oyuncu Hatice Tuba Büyüküstün’ün 36 yaşında bekar bir kadın olduğu; yaklaşık 
bir yıldır ciddi birliktelik yaşadığı, yapılan haberde ailesi ve erkek arkadaşı hakkında 
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gerçeğe dayanmayan iddialar bulunduğu savunulara şöyle denilmiştir:

“Zira ne müvekkilime de ailesi tarafından bu konuda yapılmış bir açıklama veya beyan 
bulunmamaktadır. Yazıyı hazırlayanlar tarafından ‘Bu kareler Tuba Büyüküstün’ün anne 
ve babası Handan- Serdar Büyüküstün’ü sinirlendirdi’ ifadeleri ile verilen bilgiler hiçbir 
gerçek veriye dayanmamaktadır. Müvekkilin anne ve babasının sinirlendiği, aile içinde 
kriz çıktığı, tartışmalar yaşandığı yönündeki haberler tamamen hazırlayan kişinin kur-
gusundan ibarettir. Bu sebeple de hazırlanan haberle toplum yanlış yönlendirilmekte 
ve müvekkilin toplum önündeki imajı sarsılmaya çalışılmaktadır.”

Şikayetçinin, erkek arkadaşıyla deniz kenarındayken rızası dışındı fotoğrafının 
çekildiği üzerine yorum yapılarak yayımlandığı kaydedilen başvuruda, “Müvek-
kilimin ve erkek arkadaşının özel hayatının mahremiyetini ihlal eden bu fotoğrafların 
yayımlanmasında hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır… Toplumun bu bilgileri 
öğrenmekle hiçbir yararı olmadığı gibi zaten haberde kullanılan ifadeler asılsız ve 
hayal ürünüdür “ denilmiştir.

Oyuncu Hatice Tuba Büyüküstün’ün 36 yaşında bekar bir kadın olduğu; önceki evlil-
iğinden 2 çocuğunun bulunduğu ve yeni bir ilişki yaşamasının da toplum tarafından 
kınanan bir yönünün bulunmadığı kaydedilen başvuruda, şikayet konusu haberde bu 
durumun sanki toplum tarafından kınanması gereken bir durummuş gibi sunulduğu 
savunulmuştur.

Aile toplumun değer verdiği en önemli kurumlardan olduğu, şikayet konusu haber-
in ise aile dayanaklarını sarsıcı ve incitici nitelikte olduğu da savunulan başvuruda, 
”Haber gerçeğe aykırı olup müvekkilin kişilik haklarını ihlal etmekte; onur, şeref ve 
toplumda yerleşmiş olan saygınlığına zarar  vererek Basın meslek İlkeleri ihlal edilm-
iştir” denilmiştir. 

Başvuruda, şikayet edilen hakkında Basın meslek İlkelerinin 2, 5 ve 6’ncı maddelerinin 
ihlali gerekçesiyle ‘kınama’ kararı alınması istenmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR

Şikayet başvurusu Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli’ye hem e-mail, 
hem postayla iletilmiştir. Bildirimin yapıldığına ilişkin ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Ancak 
muhatap, süresinde herhangi bir yanıt vermemiş, taraflar arasında uzlaşma sağlan-
amamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Şikayetçi, ‘Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’in bu kareleri kriz çıkardı’ hab-
erde erkek arkadaşıyla havuz kenarındayken yine rızası dışında çekilen fotoğrafların 
kullanıldığını, aile mahremiyetinin ihlal edildiğini savurmuştur. 

Haberde ‘Bu kareler Tuba Büyüküstün’ün anne ve babası Handan- Serdar Büyüküstün’ü 
sinirlendirdi’ ifadeleri ile ve aile içinde kriz çıktığı iddiasının gerçek olmadığını, kendis-
inin ve ailesinin bu yönde bir açıklaması olmadığını savunan şikayetçi, toplumun yanlış 
yönlendirildiğini ve imajının sarsılmaya çalışıldığını ileri sürmüştür.

Şikayetçi, önceki evliliğinden 2 çocuğu bulunan 36 yaşında bekar bir kadın olduğunu, 
bir yıldır ciddi bir ilişkisi yaşadığını kaydettikten sonra bu ilişkisinin ve yaşadıklarının 
toplum tarafından kınanan bir yönünün bulunmadığını da vurgulamıştır. Başvuruda 
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şikayetçinin sadece yurt içinde değil, uluslararası alanda tanınan bir kişi olduğu da 
belirtilmiştir.

Burada şikayetçi; gazetelerde sürekli haberlere konu olan ve son dönemin ünlü oyun-
cularından biridir, bu nedenle de oynadığı diziler ve yaptığı işler kadar özel hayatı, 
evlenmesi- boşanması, giyimi- kuşamı, yeni ilişkileri, nerelerde ve kiminle tatil yaptığı, 
yakın çevresinin bu ilişkilerine nasıl baktığı merak edilir. Onları takip eden magazin 
muhabirleri de kimi zaman didikleyerek, kimi zaman onlardan ve yakın çevrelerinden 
aldıkları bilgilerle yaptıkları haberler okuyucularının bu merakını giderir. Şikayetçi de 
sürekle magazin basınında yer almaktadır, habere konu olan ve reddetmediği ilişkisini 
de gözler önünde yaşamaktadır.

Kabul edilir ki, topluma mal olmuş kişilerin özel yaşamlarının sınırı, sıradan kişilere 
göre çok daha kısıtlıdır. Kamuoyunun önünde kişiler oldukları için onlarla ilgili haberl-
erde birtakım ifadeler ve fotoğrafların özel yaşamlarıyla ilgili olması da doğaldır. Özel 
yaşamlarıyla ilgili övgüleri ve rötuşla düzeltilen fotoğraflarla yapılan haberleri nasıl 
kabulleniyorsa, bir yere kadar doğru olmak kaydıyla adil olmadığını düşündükleri 
haberlerin ve hoşlarına gitmeyen fotoğrafların yayımlanmasını kabullenemeseler 
de katlanmak durumundadırlar. (Örneğin, eski başbakanlardan Tansu Çiller, 1993 
yılı nisan ayında dışişleri bakanıyken ve kısa sürede başbakan olacağı belliyken, An-
talya’da onarımını yaptırdığı yazlığında güneşlenirken mayolu görüntülenmiş, ‘Özel 
yaşamımdır, kendi evimin havuzunda bu nasıl yapılır?’ diyerek bu fotoğrafları çeken 
muhabir ve yayımlayan gazete hakkında şikayette bulunmamıştır.)

Anayasa Mahkemesi de Birsen Berrak Tüzünataç tarafından yapılan ve benzer iddi-
alara dayanan bireysel başvuruda (Karar tarihi 5/10/2017, Başvuru No 2014/20364) şu 
tespitlerde bulunmuştur:

”52. Basın yayın kuruluşlarının kamuya mal olmuş kişilerle ilgili haber yapması ve 
bu haberin ilgili kişinin belli ölçüde özel hayatına ilişkin bulunması doğaldır. Ancak 
kamuya mal olmuş kişilerin de -daha dar da olsa- bir mahrem alanlarının bulunduğu ve 
bu kişilerin de özel yaşamlarına saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahip oldukları 
unutulmamalı ve özel hayata saygı hakkı ile basın özgürlüğü arasında makul denge 
gözetilmelidir. Bu denge ihtiyacı, resim ve görüntü gibi kişiliğin önemli bir bileşenini 
teşkil eden değerler söz konusu olduğunda daha da önem taşımaktadır.

53. Özel hayata saygı hakkı ile ifade özgürlüğü arasında makul denge kurulurken 
haber, yorum veya yayının kamu yararına yönelik bir tartışmaya katkı sağlayıp sağlam-
adığı, ilgili kişinin kamuoyunda bilinirlilik derecesi ve haberin konusu, ilgili kişinin 
önceki eylemleri, bilginin edinildiği yöntem ve doğruluğu ile resim veya görüntünün 
çekildiği koşullar ve yayının içeriği, şekli ve sonuçları göz önünde bulundurulur (Detay-
lı açıklama için bkz. İlhan Cihaner (2), §§ 66-73).”

Aynı kararın 55. paragrafına göre de “Başvurucu, toplumda tanınan bir sinema ve 
televizyon oyuncusudur. Sanatçıların özel hayatlarının toplumun belli bir kesiminin 
merakını cezbettiği bilinen bir gerçektir. Bu yüzden sanatçıların özel yaşamlarının 
belli bir ölçüye kadar haber ve eleştiriye konu edilmesinin demokratik bir toplum-
da hoşgörüyle karşılanması gerekir. Sanatçının özel yaşamına ilişkin olarak sağlan-
ması gereken korumanın sıradan bir insana nazaran daha az olduğu hatırdan uzak 
tutulmamalıdır. Dolayısıyla toplumun bir kesiminde oluşan merak duygusunun tatmini 
amacıyla sanatçının özel yaşamının basın ve yayın araçları kanalıyla haberleştirilm-
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esinde ve eleştiri konusu edilmesinde kamu yararı bulunduğu söylenebilir.”

Şikayet konusu haberde kamuya açık olan ve çok sayıda kişinin bulunduğu plajda şikay-
etçinin aynı şezlongda sevgilisiyle çekilen fotoğrafı yayımlanmış; ilişkisiyle ilgili yorum 
yapılmış ve yakın çevresinin bunu nasıl karşıladığına ilişkin ifadelere yer verilmiştir. 
Yukarıdaki Anayasa Mahkemesi kararından da anlaşılacağı üzere, topluma mal olmuş 
bir sanatçının özel hayatına giren hususların yayımlanmasında kamu yararı bulunabilir.

Anılan kararın 55.-56. paragraflarında şu hususlar vurgulanmıştır: “Ancak bu durum, 
sanatçının özel yaşamının her türlü detayına kadar haberleştirilebileceği biçiminde an-
laşılamaz. Sanatçının kamuya mal olması özel yaşamını Anayasa’nın 20. maddesinde 
düzenlenen özel hayata saygı güvencesinin kapsamı dışına çıkarmaz. Bu noktada 
-somut olay bakımından- başvurucunun kendi eylem ve tutumu ile başvurucuya ait 
görüntülerin elde ediliş biçimi büyük önem taşımaktadır.

56. Bir kimseye ait görüntülerin üçüncü kişilere kapalı olan bir alana gizlice girilerek 
veya normal şartlarda üçüncü kişilerce görülmesi mümkün olmadığı halde gösterilen 
özel bir çaba ve uygulanan özel bir teknik sayesinde görülebilir hale gelen açık alan-
larda rıza dışı çekilmesi halinde basın özgürlüğünün sınırlarının aşıldığından ve özel 
hayata saygı hakkının zedelendiğinden söz edilebilir. Zira bu durumda görüntüler, sa-
hibinin iradesine ve aldığı tedbirlere rağmen elde edilmiş olup görüntüsü elde edilen 
kişinin mahremiyetini koruma iradesinin varlığından kuşkuya düşülmesini gerektire-
cek hiçbir neden yoktur. Buna karşılık görüntülerin kamuya açık bir alanda çekilmesi 
halinde ilgilinin görüntü altına alınan anların mahrem kalmasını istediği hususunda 
tereddütler oluşabilir. Benzer şekilde özel bir alanda bile olsa bunların o özel alanın 
dışındaki üçüncü kişiler tarafından herhangi bir hususi çaba sarf edilmesine gerek 
duyulmaksızın görülebildiği hallerde de aynı sonuca ulaşmak gerekir. (…)”

Anılan kararda, Yüksek Kurul’un incelemekte olduğu dosyadan farklı olarak, sanatçının 
kamuya açık ve aleni bir yerdeyken çekilen fotoğrafları değil, kendi evinin balkonunda 
iken çekilen fotoğrafları söz konusuydu. Buna rağmen, Anayasa Mahkemesi şu sonuca 
varmıştır (kararın 57. paragrafı):

”Başvurucuya ait görüntüler, İstanbul ili Kabataş semtinde bulunan ve altı katlı bir 
apartmanın en üst katında yer alan evinin terasında/balkonunda bulunduğu ve Ş.G. 
ile yakınlaştığı esnada çekilmiştir. Balkon/teras, üçüncü kişilerin rıza dışı girişine 
kapalı olan konutun bir parçası olsa da buralardaki yaşam faaliyetlerinin dışarıdan 
görülebilmesi nedeniyle mahremiyetin sınırlı kalabileceği ve bunların belli ölçüde 
alenileşebileceği izahtan varestedir. Bu nedenle mahremiyetini korumak isteyenler-
in balkondaki yaşam aktivitelerini buna göre sınırlamaları beklenir. Kişinin başkaları 
tarafından görülebileceğini bilerek mahrem alanında kalması gereken aktivitelerini 
balkona taşıması durumunda bunların başkaları tarafından görülebildiğinden şikayet 
etme hakkı söz konusu olamaz. Zira mahremiyetin korunması ve mahrem alana ilişkin 
hususların alenileşmesinin önlenmesi sorumluluğu öncelikle bireyin kendisine aittir.”

Kararın 59. paragrafında ise şu sonuca varılmıştır:

”Belli bir hayran kitlesine sahip başvurucu ile Ş.G. arasında yaşananları muhabirin 
haber yapmaya değer görmesi anlaşılabilir bir durumdur. Görüntülerin kayıt altına 
alınması kişilik hakları yönünden hassasiyet taşısa da bunların başvurucunun dışarıya 
kapalı konutuna girilmeksizin kamunun kullanımına açık bir alandan (sokaktan) ve her-
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kes tarafından görülebilen bir yerden çekilmiş olması ve görüntüsü çekilenlerin san-
atçı kişiliği dikkate alındığında basın özgürlüğünün sınırları içinde kaldığı değerlendi-
rilmektedir. Öte yandan görüntülerin içeriğine bakıldığında başvurucu ile Ş.G.’nin 
yakınlaşmasından ibaret olduğu ve ilgililer açısından kabul edilemez derecede rahatsı-
zlığa yol açabilecek unsurlar içermediği görülmektedir.”

Bu bakımdan, şikayetçi Hatice Tuba Büyüküstün’ün aleni bir yerde iken çekilen 
fotoğrafları açısından, özel yaşamın gizliliğinin ihlal edildiğinin söylenemeyeceği sonu-
cuna evleviyetle varılmalıdır. Bu bakımdan, Basın Meslek İlkelerinin 5. maddesinin ihlal 
edilmediği söylenmelidir.

Başvurunun bir kısmı da haberde yer verilen bazı somut iddiaların gerçeği yansıt-
madığına dairdir. Şikayetçi, haberde öne sürülen, ailesinin bu ilişkiye başından beri 
karşı çıktığı, sevgilisini çocuklarıyla karşılaştırmadığı, sevgilisinin kendi evlerine kabul 
edilmediği gibi yorumların gerçeğe aykırı olduğundan bahsetmiş; ailesinin ve ken-
disinin böyle bir açıklama yapmadığını savunmuştur. Buna karşılık, Yüksek Kurul üye-
lerince yapılan müzakerede, bu tür iddia ve haberlerin basında daha önce yer aldığı 
tespit edilmiştir. Bu bakımdan, haberdeki bu tür iddiaların dayanağı, kamuoyunun za-
ten malumu olan önceki haberlerdir. Bu nedenle de Basın Meslek İlkelerinin 6. mad-
desinin ihlal edilmediği söylenmelidir.

Son olarak, haberin içeriğine bakıldığında, yukarıdaki iddiaları aktarmaktan öteye 
geçen ifadelere haberin içinde yer verilmediği dikkati çekmektedir. Başvurucuyu küçük 
düşürme veya aşağılama anlamına gelebilecek herhangi bir değer yargısına veya kişis-
el değerlendirmeye ayrıca yer verilmemiş; yukarıdaki iddialar aktarılmakla yetinilmiştir. 
Bu iddialar başvurucu açısından rencide edici ve incitici olarak düşünülebilirse de baş-
vurucunun Basın Meslek İlkeleri 4. maddesi anlamında ‘küçük düşürücü’ veya ‘iftira’ 
nitelikli olarak değerlendirdiği tüm ifadeler, zaten daha önce basında yer almış bilgi 
ve iddialara dayanmaktadır; inceleme konusu haberde ilave iddialara veya yorumlara 
yer verilmemiştir.

Bu bakımdan, şikayet konusu haberde yer alan iddiaların gündeme getirilmesinin 
haber verme hakkı kapsamında kaldığı ve herhangi bir mesleki ilke ihlalinin söz konusu 
olmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan bu nedenlerle, Hatice Tuba Büyüküstün hakkında yapılan şikayet konusu 
haberle ilgili olarak, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeceli’ye karşı yapılan 
başvurunun ‘YERSİZLİĞİNE’ Yüksek Kurul tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

REFERANS NO :    2018 - 33 
ŞİKAYETÇİ :   Deniz ÇAKIR 
                        Avukatları Mertay Kuğay ve Barış Efe Şen

ŞİKAYET EDİLENLER: 
1- Kanal Beyaz Televizyon Radyo Yay. San. ve Tic. A.Ş.
2- Pınar Ergüner (Beyaz Magazin programı sunucusu)
3- Sinem Yıldız (Beyaz Magazin programı sunucusu) 
4- Canan Danyıldız (Beyaz Magazin programı sunucusu) 
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ŞİKAYET KONUSU:
Beyaz TV’de yaz sezonu boyunca ekrana gelen Beyaz Magazin programında şikayet 
edilen sunucular Pınar Ergüner, Sinem Yıldız ve Canan Danyıldız, 08.08.2018 – 
09.08.2018 ve 13.08.2018 günleri, oyuncu Deniz Çakır ile gazeteci Cüneyt Özdemir’in 
aşk yaşadığını; oyuncunun bu nedenle oynadığı bir diziden çıkarıldığını iddia etmişlerdir.

Avukatları tarafından yapılan başvuruda, şikayetçi Deniz Çakır’ın ünlü bir oyuncu 
olduğu, televizyon dizilerinin önemli önemli kadın rollerinde başarılı oyunculuklara 
imza attığı, en son ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde 3 sezon başrol oyun-
cusu olduğu ve geniş kitlelerce tanındığı savunulmuştur.

Temmuz ayında Deniz Çakır’ın erkek arkadaşı Güvenç Dağüstün ile gittiği barda eğle-
nirken, aynı işletemeye Yüksel Volkan’ın eğlenmeye geldiği kaydedilen başvuruda, 
“Yüksel Volkan adlı şahıs müvekkilin bulunduğu yerden özellikle geçerek kasti olarak 
rahatsızlık vermek istemiştir. Bunun üzerine Yüksel Volkan’ı müvekkil ve erkek ark-
adaşı Güvenç Dağüstün görmüşler ve kendisine şifahen birtakım açıklamalarda bulun-
muşlar, ancak kesinlikle bir fiziksel temasta bulunmamışlardır” denilmiştir.

Bu olayla ilgili Yüksel Volkan’ın birkaç 20 Temmuz 2018 günü Gümüşlük Jandarma 
Karakol Komutanlığı’na giderek şikayet olduğu kaydedilen başvuruda, Deniz Çakır ve 
Güvenç Dağüstün’ün de 23  Temmuz 2018 günü aynı karakola gidip “Bahse geçen 
şahsa hiçbir sözlü veya fiziksel bir tavırda bulunmadım kendisi maksatlı olarak tarafıma 
asılsız suçlamalarda bulunmaktadır” diye ifade verdikleri anlatılmıştır. Başvuruda olayın 
bu haliyle Posta, Sözcü, Takvim gibi yüksek tirajlı gazetelerde ve internet haber site-
lerinde haber olduğu, aynıca Aile Mahkemesi’nden Yüksek Volkan aleyhine 1 ay süreli 
koruma kararı aldırdıkları da belirtilmiştir.

Bu gelişmelerin ardından, Yüksel Volkan’ın karakola verdiği ifadeyi ‘Uçankuş’ üzerin-
den servis edildiği ve bu ifadede söylenenlerin gerçekmiş gibi Beyaz Magazin pro-
gramında yayınlandığı belirtilen başvuruda, şöyle denilmiştir:

“Yüksel Volkan’ın, jandarmaya vermiş olduğu ifadede, müvekkilin Cüneyt Özdemir’le 
aşk yaşadığına yönelik, iftira mahiyetinde ve gerçek dışı açıklamalar bulunduğundan, 
sanki bu husus gerçekmiş gibi Beyaz Magazin isimli program vesilesiyle sunucusu ve 
yorumcuları Pınar Ergüner, Sinem Yıldız ve Canan Danyıldız tarafından açıklamalar 
yapılmış, direkt ‘Deniz Çakır evli Cüneyt Özdemir ile aşk yaşıyor’ yazısı ekrandan 
verilmiştir. 

Beyaz Magazin programının, devam eden bölümlerinde, müvekkilin Whatsapp görüşme-
leri olduğu iddia olunan ekran görüntüleri bile paylaşılmıştır. Canan Danyıldız isimli şahıs, 
söz konusu iftirayı “Bu hikâye yüzde yüz doğru. Yani Deniz Çakır ve Cüneyt Özdemir 
ilişkisi yüzde yüz” ifadeleriyle bizzat canlı yayınlanan programda ifade etmiştir.”

Yayının ilk günü olan 08.08.2018 tarihinde hem Uçankuş’a, hem de Beyaz TV’ye, kar-
akolda verilen ifadenin iftira olduğu ve kamuoyunu yanlış yönlendirecek şekilde yayın 
yapılmaması için noterden ihtarname gönderildiği ve bunun muhataplara 10.08.2018 
günü tebliğ edildiği belirtilen başvuruda, “Ancak devam eden günlerde, iftira mahi-
yetindeki iddialar gerçekmiş gibi yayınlar yapılmış, kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. 
Diğer haber kanallarının hepsi de Beyaz TV ve Uçankuş’u kaynak göstererek benzer 
haberler yapmışlar ve kamuoyunda bir aşk ilişkisi varmış gibi algı oluşturulmuştur” 
denilmiştir. Başvuruda şu ifadeler yer almıştır:
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Deniz Çakır’ın kendi ifadesine itibar edilmemesi ve aleyhine üç farklı koruma kararı 
alınmış olan Yüksel Volkan isimli şahsın ifadesindeki asılsız ve temelsiz iftiraya itibar 
edilmesi ve bunun doğru addedilmesi nedeniyle, bu iftiranın Yüksel Volkan tarafından 
kötü niyetle ve kasten sızdırılması, ardından bu asılsız iftiranın tüm Türkiye’yle gerçek-
miş gibi paylaşılmasının akabinde müvekkil Deniz Çakır’ın kişilik haklarının ihlal edilmiş 
olduğu kanaatindeyiz.  

Bu olaylar dizi sektöründe de birçok kişi tarafından da elbette ki konuşulmuştur. Den-
iz Çakır, 3 sezondur baş rol oynadığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ isimli diz-
inin kadrosundan da bir anda çıkarılmıştır…  Dizide 3 sezon boyunca başrol oynadığı 
tartışmasızdır. Bu bakımdan da yukarıda anlatılanlar muvacehesinde dizinin yapımcısı 
tarafından müvekkilin diziden çıkarıldığı şüphesizdir.

 Her ne kadar dizinin yapımcısının, müvekkilin iş hayatıyla özel hayatını ayırmadan 
bu şekilde bir karara varmış olması ayrı bir tartışma konusuysa da müvekkilin diziden 
çıkarılmış olmasının asıl nedeni Uçankuş, Beyaz TV, Pınar Ergüner, Sinem Yıldız, Canan 
Danyıldız tarafından geçtiğimiz süreç içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerdir.”

Şikayet edilen yayına bir kişinin karakolda verdiği ifade tutanağı, gül resmi, Whatsapp 
fotoğrafı ve toplu çekilmiş olunan 4 kişilik bir fotoğrafın dayanak gösterildiği ve bun-
ların hiç birinin somut delil olmadığı savunulan başvuruda, şöyle denilmiştir:

“Tutanak Yüksel Volkan’ın vermiş olduğu ifadedir, dolayısıyla şahıs elbette kendini 
koruyacağından, yalan beyanda bulunması dahi mümkündür. Kaldı ki bu şahıs 
aleyhine üç farklı kadın tarafından koruma kararı alındığı gibi, Cüneyt Özdemir de 
bu şahıs tarafından tehdit edildiğini tweetleri üzerinden açıklamıştır. Gül resmi 
ise tamamen mesnetsizdir: bir buket gülün üzerinde not bulunan bir gül demeti 
bulunmaktadır. Resimde başka hiçbir şey görünmemektedir. Bu resmin iftiraya kaynak 
olarak gösterilmesi temelsizdir. Whatsapp fotoğrafından neyin ne olduğu dahi 
anlaşılmamaktadır. Kaldı ki eğer iddia edildiği gibi ilgili resim müvekkilin yazışmalarını 
içermekteyse, bu husus özel hayatın gizliliğini ihlalden ayrı bir suçun konusudur. Toplu 
çekilmiş fotoğraf ise, arkadaş grubundan kalma bir fotoğraftır. Sunucu  Pınar Ergüner 
tarafından, kendilerine bizzat Yüksel Volkan tarafından yukarıda bahsettiğimiz gül, 
whatsapp ekran görüntüsü, fotoğraf ve müşteki ifade tutanağının gönderildiği canlı 
yayında ifade edilmiştir. Bunlardan asılsız çıkarımlarda bulunarak Yüksel Volkan’ın ifti-
rasını gerçekmiş gibi canlı yayında yayınlamak elbette ki haksız fiildir.”

Başvuruda, bu yayınlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliği aracılığı ile 51 internet sitesi için 
erişim engeli kararı aldırıldığı belirtilerek, “Almış olduğumuz mahkeme ve hakimlik 
kararlarına dahi riayet edilmemiş, çekilen ihtarlarla yanlış işlem yapılmakta olduğu ve 
buna devam edilmemesinin toplum açısından sağlıklı olacağı belirtilmişken, sırf reyt-
ing ve para uğruna; doğruluk, dürüstlük ve ahlak ayaklar altına alınmıştır” derilmiştir.

Bu olay nedeniyle birçok köşe yazarının Deniz Çakır’ın ‘özel hayatı nedeniyle diziden 
çıkarıldığını’ belirtikleri kaydedilen başvuruda, “Onurlu duruşlarını koruyan bu köşe 
yazarları, gerçekle bağdaşmayan bir cümlelik ifadeyi, sırf reyting, para ve tanınırlık 
uğruna bambaşka şekilde piyasaya sürmemiş, omurgalı duruşlarına sahip çıkmışlardır” 
ifadelerine de yer verilmiştir.

Başvuruda şikayet edilen Beyaz Magazin programı sunucuları Pınar Ergüner, Sinem 
Yıldız, Canan Danyıldız hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4.,5. Ve 6’ncı maddelerini 
ihlalden karar alınması talep edilmiştir.
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UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu şikayet edilen Beyaz Magazin programı sunucuları Pınar Ergüner, 
Sinem Yıldız, Canan Danyıldız’a postayla iletilmiş ancak ‘Adresten ayrıldılar’ notuyla 
geri gelmiştir. Bunun üzerine Beyaz TV Program Müdürü Cihat Zembat’a gönderilmiş 
ve ’alındı’ belgesi gelmiştir. Ancak muhatap, süresinde herhangi bir yanıt vermemiş, 
taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayetçi ünlü bir dizi oyuncusu, şikayet edilen de ulusal yayın yapan bir televizyon 
kanalındaki magazin programıdır. Program sunucuları 08.08.2018 – 13.08.108 tarihleri 
arasındaki programlarında üst üste şikayetçinin yine ünlü bir gazeteciyle aşk yaşadığını 
gündeme getirmişler ve çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır.

Başvuru dilekçesinden de anlaşılacağı gibi şikayetçi Deniz Çakır, sevgilisiyle Bodrum 
tatilinde gittiği barda, Yüksel Volkan adlı kişiyle sorun yaşamıştır. Volkan olaydan birkaç 
gün sonra jandarma karakoluna gidip onlar hakkında şikayetçi olmuş, Deniz Çakır ve 
sevgilisi de haklarındaki bu şikayet nedeniyle karakola davet edilmiş ve ifadelerini ver-
miştir. Volkan Yüksel’in ifadesinde olayın nedenini anlatırken oyuncu Deniz Çakır’ın tel-
evizyoncu Cüneyt Özdemir ile aşk yaşadığını söylediği anlaşılmaktadır. Olayın güvenlik 
ve adli boyutunun hangi safhada olduğu bilinmemektedir, zaten konumuz dışındadır.

Temmuz ayında meydana gelen bu olaydan bir süre geçtikten sonra Yüksel Volkan’ın 
karakolda verdiği ifade tutanağı; Deniz Çakır’ın doğum gününde Cüneyt Özdemir’e 
gönderdiği söylenen bir buket gülün fotoğrafı; ikisini aynı karede gösteren fotoğraf ve 
Whatsaap mesajı olduğu söylenen bir fotoğraf, iddiaya göre Yüksel Volkan tarafından, 
irtibatlı olduğu basın mensuplarına göndermiştir.

Şikayet edilen magazin programı sunucuları da servis edilen ifade tutanağındaki ‘Den-
iz Çakır, gazeteci Cüneyt Özdemir ile aşk yaşıyor’ cümlesini almış, çeşitli yorumlarla üç 
gün yayın yapmıştır. Oyuncu Deniz Çakır’la husumeti bulunan bir kişinin servis ettiği bir 
ifade tutanağı, doğum gününde gönderildiği söylenen bir buket gülü, ikilinin de yer 
aldığı bir grup fotoğrafını da kanıt olarak sunmuşlardır.

Şikayete konu program formatı gereği, magazin haberlerinin yanında dedikodularının 
da yapıldığı bir programdır. Sinema ve dizi oyuncuları, şarkıcılar ve magazin figürü 
haline gelen kişilerin ne yaptıkları, kiminle nereye gittikleri, nerede eğlendikleri, ilişkil-
eri gündeme getirilir. Ünlü bir dizi oyuncusu olan şikayetçinin adının karıştığı ve güven-
lik birimlerine intikal eden bir olayın da gündeme getirilmesi doğal karşılanmalıdır. 

Ancak bu yapılırken gazetecinin uyması gereken kurallar ve etik gözden uzak tutul-
mamalıdır. Öncelikle, servis edilen bilgi ve belgelerin gerçekliğinden ‘şüphe’ duyul-
malı, soruşturulup doğruluğuna emin olunmadan bilgi ve belgelerin kullanılmaması 
esastır. Bir suçlama varsa, suçlananın da görüşü alınmalı, tek yanlı haber yapılmamalıdır.

Oysa şikayet edilen magazin programı sunucuları, gerçek olup olmadığını araştırma-
dan şikayetçiyle husumetli kişinin servis ettiği ifade tutanağından yola çıkarak, hayali 
yorumlarla üç gün yayın yapmıştır. Suçlanan tarafın aynı güvenlik biriminde verdiği 
ifade tutanağı elde etme ve onların da söylediklerini öğrenme çabasında bulunul-
mamıştır. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle tutanağa ulaşamasalar bile kolayca ulaşa-
bilecekleri suçlanan kişileri de arayıp ‘Siz ne diyorsunuz? İfadenizde ne dediniz?’ diye 
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sorup, onların görüşlerine de yer verme sorumluluğunu duymamış, tek yanlı yayın 
yapmıştır.

Şikayetçinin üç yıldır başrolde oynadığı diziden bu yayınlar nedeniyle çıkarılıp 
çıkarılmadığı bir yana, evli bir kişiyle aşk yaşadığı iddia edilerek küçük düşürüldüğü; 
bir kişinin ortaya attığı iddianın soruşturulup doğrulatılma yükümlülüğünün yerine get-
irilmediği ve sadece belli amaçla servis edilenle yetinildiği görülmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle Beyaz Magazin programında şikayet konusu yayınlarda Basın 
Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, 
aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi 
‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya 
doğruluğuna emin olmadan yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddesinin ihlal edildiği 
sonucuna OYBİRLİĞİ ile varılmıştır.

Sonuç olarak Beyaz Magazin programı sunucuları Pınar Ergüner, Sinem Yıldız, Canan 
Danyıldız hakkında OYBİRLİĞİ ile ‘kınama’ kararı verilmiştir.

REFERANS NO :    2018 - 34 
ŞİKAYETÇİ  :   MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı  Pınar AYHAN
ŞİKAYET EDİLENLER:  Etem ERSEN (Dalamantv İnternet Sitesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU:
Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde, MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek, trafikte tartıştığı Bahri 
Atakul’u daha sonra önüne geçip dövmüş, Atakul’un şikayeti üzerine olay güvenlik 
birimlerine yansımış ve tarafların ifadeleri alınmıştır. Şikayet edilen Etem Ersen, 24 
Eylül 2018 günü meydana gelen bu olayı 26 Eylül 2018 günü görev yaptığı gazete ve 
televizyonda haberleştirmiş, sonra da olay yerel ve ulusal basında geniş yankı bulmuş-
tur. MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan, 1. Kasım 2018 tarihinde 
Basın Konseyi’ne yaptığı başvuruyla, haberi yapan Etem Ersen hakkında şikayette 
bulunmuştur.

Şikayet edilenin ‘MHP İlçe Başkanından Şehit Babasına Darp’ başlıklı habere konu 
olay, 24 Eylül 2018 günü meydana gelmiştir. Şikayet edilen Hasan Şimşek de bunun-
la ilgili haberini 26 Eylül 2018 günü ‘ÖZEL HABER’ logosuyla ve kendi imzasıyla 
Dalamantv İnternet Sitesi’nde yayımlamış, aynı gün kişisel sosyal medya 
hesaplarından da paylaşmıştır.

Etem Ersen imzalı habere göre MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek, trafikte aniden önüne 
çıktığını ileri sürdüğü Bahri Atakul’la tartışmış, gece yarısı da bisiklet yolunda önünü 
kesmiş, saldırıp dövmüştür. Yumruk ve tekme darbeleriyle gözlüğü ve protez dişleri 
kırılan vücudunda ezilmeler meydana gelen Atakul, hastaneden rapor salmış ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayetçi olmuştur. Dalaman Deniz Üs Komutanlığı’nda 
görevli bir uzman çavuş da oradan geçerken olayı görmüş, saldırganın kaçtığı aracın 
plakasını almış ve tanık olarak ifade vermiştir.

Emniyetteki ifadesinde şehit babası olduğunu ve marangozluk yaptığını söyleyen 
Bahri Atakul, “Bin bu ülke için bir oğul şehit verdim bana yapılan kendilerini milliyetçi 
olarak ifade edilen kişi kişilere yakışmayan aşağılık bir harekettir, Türk adaleti gereğini 
yapacaktır…” şeklinde ifade vermiştir.
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Olayla ilgili soruşturma sürerken MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek açıklama yaparak, 
trafikte önüne çıkan kişinin kendisine el kol hareketi yaptığını, karanlıkta kim old-
uğunu göremediğini, daha sonra belediye önünde önüne çıktığını, tartışmaya gir-
ince vurduğunu ve pişman olduğunu söylemiştir. Kavganın şiddetli olmadığını, özür 
dilemek için aracılar koyduğunu anlatan Hasan Şimşek, “Bizler milliyetçi insanlarız, 
bir şehit babasıyla bu şekilde olayımız olduğundan dolayı pişmanlık duyuyorum, bir 
alık gaflet oldu. Kendileri ile davadan vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşm-
eye hazırım” demiştir.

Etem Ersen’in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara büyük bölümünde 
MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’e yönelik sinkaflı ifadelerin yer aldığı çok sayıda yorum 
yapılmıştır.

Şikayetçinin avukatı Pınar Ayhan yaptığı başvuruda, şikayet edilen Etem Ensen’in 
haberini yaparken objektif davranmadığını, henüz soruşturma başlatılmadan haber 
yaptığını, olaydan çok kurumsal kimlikleri öne çıkarıldığı savunularak şöyle demiştir:

“Müvekkilin siyasi kimliğini ön plana çıkararak MHP İlçe Başkanı şehit babasını darp 
etti şeklindeki haberi ile gazeteciliğin kurumsal bir görev olarak saygınlığını adeta 
ayaklar altına alarak basın meslek ilkelerinin de birçoğunu ihlal etmiştir…. haberin 
başlığından da anlaşılacağı üzere birilerini veya kurumları karalayarak salt şahsına ve 
de bazı kişi ve kurumlara rant sağlamaya çalışarak Ethem Ersen isimli şahsın haber ve 
paylaşımları karşısında tarafınıza bildirim hakkımızı kullanma zarureti hasıl olmuştur.”

Şikayet edilen Etem Ersen’in, olayı araştırmadığını, sadece mağdur olduğu söylenen 
tarafın beyanlarından ola çıkıp haber ve paylaşımlar yaptığını savunan şikayetçi, şu 
ifadelere yer vermiştir:

“Kamera görüntüleri yayınlayarak olayı çarpıtmıştır. Olayın başlama sebebine dair 
70-80 metre gerideki işyeri güvenlik kamera görüntülerini nedense yayınlamamıştır. 
Bu görüntülerden de anlaşılacağı üzere; taraflar arasında trafikte küçük bir tartışma 
yaşanmış akabinde de 70-80 metre ileride taraflar karşılaşmıştır. Bu sırada mağdur 
olduğu iddia edilen şahıs müvekkile doğru hamle yapınca, müvekkil kendini müdafaa 
amaçlı şahsı ittirmiş olup şahıs bisikletten düşmüştür. Yaşanan tüm olay yaklaşık 30 
saniye kadar cereyan etmiş olması karşısında ‘darp etti’ şeklindeki başlık ile haber 
yapılmasının gerekçesi nedir algılayabilmiş değiliz.

Yaşanan olay herkesin başına gelebilecek anlık bir olay olup müvekkilin ‘MHP İlçe 
Başkanlığı’ ve de mağdur olduğu iddia olunan şahsın da ‘Şehit Babası’ sıfatlarının 
ön plana çıkartılarak yapılan haber ve paylaşımın gazetecilik ile asla bir ilgisi olamaz. 
Burada menfaat güdüldüğü açıkça ortadadır.”

Haberde şikayetçiyi aşağılayan ve iftira niteliğindeki ifadelere yer verildiği de ileri 
sürülen şikayet başvurusunda, olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Hasan 
Şimşek’in de olayla ilgili şikayetçi olduğu vurgulanmıştır.

Başvuruda şikayet edilen Etem Ersen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin, ‘Kişileri ve 
kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği 
taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü ve ‘Kurumsal bir görev olan gazete-
cilik ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez’ şeklindeki 3’üncü maddelerin-
den işlem yapılması istenmiştir.
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UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu şikayet edilen Etem Ersen’e hem e-mail hem posta ile gönderilmiş, 
posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haberin konusu, 24 Eylül 2018 gecesi MHP İlçe Başkanı Hasan 
Şimşek’in, ilçede marangozluk yapan Bahri Atakul ile trafikte tartışması ve ardından 
gece karanlıkta ona saldırıp dövdüğü iddiasıdır. Bu olay güvenlik birimlerine intikal 
etmiş ve Hasan Şimşek hakkında adli soruşturma açılmıştır.

Şikayet edilen gazeteci Ethem Ersen, olaydan 2 gün sonra Dalamantv internet si-
tesinde yayımladığı haberde Bahri Atakul’un şehit babası olduğunu ve oğlu Hamza’nın 
1992 yılında Mardin Midyat’ta askerliğini yaparken çatışmada şehit düştüğünü öne 
çıkartarak, ‘MHP İlçe Başkanından Şehit Babasına Darp’ başlığını kullanmıştır. Haberin 
giriş paragrafı, mağdurun oğlunun şehitlik bilgileriyle başlamaktadır ve bir şehit 
babasının dövüldüğü vurgulanmaktadır.

Haber bazı yönleriyle basın meslek ilkelerine uygundur. Şöyle ki, yazının bütünü içer-
isinde olay tüm yönleriyle verilmiştir. Polise başvurup şikayetçi olan kişinin anlatımları 
ve suçlamaları kadar, suçlanan kişinin açıklamaları ve savunmasına da yer verilmiştir.

Buna karşılık, haberin veriliş biçiminin objektif haber tekniğine uygun olmadığı 
görülmektedir. Haberin, okuyucunun algısını yönlendirecek bir üslupla yazıldığı 
görülmektedir. Haberde asıl olay arka plana alınırken, tarafların şehit babası ve par-
ti başkanı oldukları öne çıkarılmıştır. Oysa objektif habercilik anlayışında asıl olayın, 
haberin diğer unsurlarının gerisine düşmemesi gerekmektedir.

Yaşlı bir insana karşı fiziksel şiddet kullanmanın tasvip edilemez olduğu açıktır. Ne 
var ki, Bahri Atakul’un şehit babası olduğu olaydan sonra ortaya çıkmıştır ve Hasan 
Şimşek tarafından olay anında bilinmemektedir. Haberi dikkatlice okumayan ve haber-
in başlığıyla muhabir tarafından özellikle ön plana çıkarılan unsurlarına yoğunlaşan bir 
okuyucunun, bu kritik noktayı yanlış anlaması mümkündür.

Haberle birlikte güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlanmıştır. Şikayet başvurusun-
da, güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümü yayınlanırken, olayın başladığı yerdeki 
güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmadığı belirtilmiştir. Bunda bir kasıt olmasa 
bile bu husus şikayete haklılık payı kazandırmaktadır. Olayın tam olarak anlaşılması 
için bu görüntülerin tümü önem kazanmaktadır. Ne var ki, muhabirin bu görüntülere 
ulaşmak olanağının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden, Yüksek Kurul’un değer-
lendirmesinde bu nokta dikkate alınmamıştır.

Öte yandan, asıl sorun olayın sosyal medyaya aksetmesinin ardından ortaya çıkan 
gelişmeler olmuştur. Sosyal medyanın günümüzde düşük maliyetli, hızlı ve çok et-
kili bir haberleşme aracı olduğu yadsınamaz. Yerleşik (konvansiyonel) medyanın 
uyması gereken kuralları olmasına rağmen, sosyal medyanın belki teknik, idari ve 
adli işlemler dışında hiçbir kuralı ve sınırı yoktur. Sosyal medya gazete, televizyon, 
radyo ve internet sitesi olmadığı, kısacası “basın” addedilemediği için, başlı başına 
Basın Meslek İlkeleri’ne tabi değildir. Bununla birlikte, bir gazetecinin sosyal medyada 
yaptığı paylaşımın meslek ilkelerine tabi olabilmesi mümkündür. Yüksek Kurulumuzca 
daha önce de ifade edildiği üzere:
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“Ne var ki, mesleki etik kurallarına uyma gereğinin söz konusu olup olmaması 
bakımından önemli olan, “içeriği paylaşan kişinin sıfatı” ve “içeriğin niteliği”dir. Bu 
bakımdan, şikayet edilen kişi “gazeteci” ise, paylaşımın hangi mecrada yapıldığı be-
lirleyici olamaz. Eğer gazeteci sıfatına sahip bir kimse, haber niteliğini taşıyan bir pay-
laşım yapıyorsa, bunu hangi mecrada ve ne şekilde paylaşırsa paylaşsın, Basın Meslek 
İlkelerine tâbi olmalıdır.”

Şikayet edilen Ethem Ersen bir gazeteci olup inceleme konusu sosyal medya 
paylaşımlarının da “haber” nitelikli olduğu açıktır. Bu bakımdan, paylaşımlarının Basın 
Meslek İlkelerine uygunluk açısından denetlenmesi mümkündür. Ethem Ersen haberinin 
gazete ve televizyonda yer almasıyla yetinmemiş, haberdeki ‘MHP İlçe Başkanından 
Şehit Babasına Darp’ başlığını ve güvenlik kamerası görüntülerini kendi sosyal medya 
hesabından da paylaşmıştır. Bunun üzerine, verilen linkten haberi bulup okumaya bile 
gerek duymayan çok sayıda takipçisi ve sosyal medya kullanıcıları, sadece ‘MHP İlçe 
Başkanından Şehit Babasına Darp’ ifadesinden yola çıkarak aşağılayıcı ve küfürlü if-
adelerle yorumlar yapmış, daha önemlisi şikayetçi Hasan Şimşek’in can güvenliğine 
yönelik tehditlerde bulunmuştur. 

Her ne kadar haberin linki verilmişse de bir gazeteci, sosyal medyadaki ortalama bir 
takipçinin linkteki haberi açıp tümüyle okumayabileceğini öngörmek durumundadır. 
Zira sosyal medyada işleyişin böyle olduğu herkesçe bilinen bir husustur; gazeteci 
görevini yaparken bu ortak bilgiyi gözetmek zorundadır. Diğer bir deyişle, sosyal me-
dyadaki olağan akış düşünüldüğünde, çok sayıda kişi sadece ilgili başlığı ve görüntüleri 
görecektir. Başlık ise, haberden ayrı olarak bakıldığında, tek taraflı ve suçlayıcıdır, hatta 
öfkeye sevk edebilecek niteliktedir. 

Nitekim Hasan Şimşek sosyal medya üzerinden sayısız hakaret ve tehdide maruz 
kalmıştır. Gazeteci nasıl haberini oluştururken ve yayımlarken Basın Meslek İlkeleri’ne 
uymak durumundaysa, sosyal medya hesabında da aynı ilkelere bağlı kalmalı, haber 
anonsunu yaparken sosyal medya kullanıcılarının yanlış algıya kapılmamasını ve istis-
mara yönelmemesini sağlayacak ifadeleri seçmelidir.

Netice olarak;

    1-  Dalamanv İnternet Sitesi’nde yayımlanan ‘MHP İlçe Başkanından Şehit Babasına 
Darp’ başlıklı haberin Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının 
ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verile-
mez’ şeklindeki 4’üncü maddesini ihlal ettiğine, oy çokluğu ile;

    2- Ayrıca  kullanılan haberin ‘MHP İlçe Başkanından Şehit Babasına Darp’ başlığıyla 
sosyal medya hesabından yanlış algı uyandıracak şekilde paylaşılmasının Basın Meslek 
İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 
veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesini ihlal 
ettiğine, oybirliğiyle; karar verilmiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu bu ihlallerden ötürü Ethem Ersen hakkında “UYARI” kara-
rı verilmesini uygun görmüştür. 
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REFERANS NO :  2018 - 35 
ŞİKAYETÇİ :  MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı Pınar AYHAN
ŞİKAYET EDİLENLER: Doğan AKIN (T24 İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

ŞİKAYET KONUSU:
Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde, MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek, trafikte tartıştığı Bahri 
Atakul’u daha sonra önüne geçip dövmüş, Atakul’un şikayeti üzerine olay güvenlik 
birimlerine yansımış ve tarafların ifadeleri alınmıştır. Haber, T24 İnternet Gazetesi’nde 
27.09.2018 tarihinde ‘MHP Dalaman İlçe Başkanı, şehit babasını dövüp hastanelik etti’ 
başlığıyla yayınlanmıştır. Haberle ilgili Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan şikayette 
bulunmuştur.

Şikayet edilenin ‘MHP İlçe Başkanından Şehit Babasına Darp’ başlıklı habere konu 
olay, 24 Eylül 2018 günü meydana gelmiştir. Olay T24 İnternet Gazetesi’nde 
29.09.2018 günü ‘MHP Dalaman İlçe Başkanı, şehit babasını dövüp hastanelik etti’ 
başlığıyla yer almıştır.

Haberde 75 yaşındaki Bahri Atakul’un 24.09.2018 Pazartesi gecesi MHP İlçe Başkanı 
Hasan Şimşek tarafından dövüldüğü, hastaneye kaldırıldığı sağ kolu ve yüzünde dar-
beye bağlı ezilmeler ve kızarıklıklar oluştuğu, ayrıca gözlüğü ve protez dişinin kırıldığı 
anlatılmıştır. Polise gidip şikayetçi olan Bahri Atakul’un 1992 yılında jandarma er olarak 
görevini yaparken PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Hamza Atakul’un babası 
olduğu belirtilmiştir.

Haberde hem Bahri Atakul’un polise başvurarak şikayetçi olup verdiği ifadelerde 
anlatımları hem de kendisini dövdüğü söylenen MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in 
açıklamalarına da yer verilmiştir.

T24 İnternet Gazetesi’nde yayınlanan ‘MHP Dalaman İlçe Başkanı, şehit babasını 
dövüp hastanelik etti’ başlıklı haberle ilgili Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan 
30.10.2018 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunda, müvekkilinin peşinen ‘suçlu’ ilan 
edildiğini savunmuştur.

Şikayetçi, haberde müvekkilinin sosyal statüsünün ön plana çıkarıldığını belirterek, 
haber metnindeki  “…Şimşek, ATM›nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri 
Atakul›a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul›u bir süre 
daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı” ifadeler-
inin gerçeği yansıtmadığını savunmuştur.  Başvuruda, “Güvenlik kamera görüntüler-
inden de anlaşılacağı üzere yaşanan tüm olay yaklaşık 30 saniye kadar cereyan etmiş 
olması karşısında müvekkilin diğer şahsa saldırıp yumruklaması ve devamında tekrar 
yumruklamaya devam etmesi 30 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde hayatın olağan 
akışında ne kadarı ile gerçekleşebilir ki müvekkilin bu eylemi gerçekleşsin?” ifadeler-
ine yer verilmiştir.

Başvuruda olayla ilgili soruşturmanın haber yayımlandıktan sonraki tarihte başlatıldığı 
ileri sürülerek, T24 İnternet Gazetesi’ndeki haberde MHP İlçe Başkanı Hasan 
Şimşek’e iftira atıldığı, küçük düşüren, aşağılayan ve hedef gösteren ifadeler-
le yer verildiği, bu nedenlerle Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal edildiği savunulmuştur. 
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UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu şikayet edilen T24 Genel yayın Yönetmeni Doğan Akın’a hem e-mail 
hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Taraflar arasında uzlaşma 
sağlanamamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haberin konusu, 24 Eylül 2018 gecesi MHP İlçe Başkanı Hasan 
Şimşek’in, ilçede marangozluk yapan Bahri Atakul ile trafikte tartışması ve ardından 
gece karanlıkta ona saldırıp dövdüğü iddiasıdır. Bu olay güvenlik birimlerine intikal 
etmiş ve Hasan Şimşek hakkında adli soruşturma açılmıştır.

Olaydan 3 gün sonra haber ‘MHP Dalaman İlçe Başkanı, şehit babasını dövüp hasta-
nelik etti’ başlığıyla T24 İnternet Gazetesi’nde yayınlamıştır. Şikayet konusu haberde 
olay tüm boyutlarıyla verilmiştir. Haberin flaşı şöyledir:

“Muğla’nın Dalaman ilçesinde, şehit babası Bahri Atakul (75), MHP İlçe Başkanı Hasan 
Şimşek tarafından dövüldü. Atakul, ‘Bana yapılan muamele insanlık dışı ve kendisini 
milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan bir harekettir’ dedi. Şimşek ise kamy-
oneti ile giderken önüne aniden bisikleti ile çıkan Atakul’un kendisine el kol hareketi 
yaptığını, karanlıkta kim olduğunu bilmeden saldırdığını söyleyerek, ‘Kendileri ile 
şikâyetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet 
oldu, üzgünüm” dedi.”  

Haberin bütünü içerisinde de olay tüm yönleriyle verilmiştir. Polise başvurup şikayetçi 
olan kişinin anlatımları ve suçlamaları kadar, suçlanan kişinin açıklamaları ve savun-
masına da yer verilmiştir. Bu yönden Basın Meslek İlkelerine uygundur. 

Ancak haberin başlıkta veriliş biçimi, okuyucunun algısını yönlendirecek bir üslup taşı-
maktadır. Haberde asıl trafikte tartışmayla başlayan ve şikayetle sonuçlanan olay arka 
palana düşerken, tarafların şehit babası ve parti başkanı oldukları öne çıkarılmıştır. 
Oysa objektif habercilik anlayışında asıl olayın, haberin diğer unsurlarının gerisine 
düşmemesi gerekmektedir.

Haberde, saldırıya uğrayan Bahri Atakul’un kolunda ve yüzünde aldığı darbelere 
bağlı ezilme ve kızarıklar olduğundan, gözlüğü ve protez dişinin kırıldığından söz 
edilmektedir.  Bu ifadelerden de Atakul’un hastaneye gittiği ve Adli Tabip raporu 
aldığı anlaşılmaktadır.. Ancak haberde yer alan ‘Çevredekilerin çağırdığı ambulansla 
hastaneye kaldırılan Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı’ if-
adelerinin gerçek olmadığını söyleyen şikayetçinin haksız olduğunu söylemek için ye-
terli değildir. 

Yaşlı bir insana karşı fiziksel şiddet kullanmanın tasvip edilemez olduğu açıktır. Ne 
var ki, Bahri Atakul’un şehit babası olduğu olaydan sonra ortaya çıkmıştır ve Hasan 
Şimşek tarafından olay anında bilinmemektedir. Haberi dikkatlice okumayan ve haber-
in başlığıyla özellikle ön plana çıkarılan unsurlarına yoğunlaşan bir okuyucunun, bu 
kritik noktayı yanlış anlaması mümkündür. Bu da şikayetçinin küçük düşürüldüğü, 
aşağılandığı ve eleştiri sınırlarının aşıldığı iddialarına haklılık kazandırmaktadır.

Netice olarak; 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, T24 İnternet Gazetesi’nde yayınlanan ‘MHP Dala-



193

man İlçe Başkanı, şehit babasını dövüp hastanelik etti’ başlıklı haberle ilgili şikayeti 
görüşmüş; yapılan oylamada oy çokluğu ile Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve 
kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği 
taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesinin ihlal edildiği;

Bu nedenle de T24 İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında oy 
çokluğu ile ‘UYARI’ kararı verilmesini uygun görmüştür. 

REFERANS NO :   2018 - 36
ŞİKAYETÇİ : MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı  Pınar AYHAN
ŞİKAYET EDİLEN: Rasim KULUÖZTÜRK (Haber Ay Türk İnternet Televizyonu ‘Aydın-
lığa Doğru’ programı sunucusu)

ŞİKAYET KONUSU:
Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde, MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek, oğlu 1992 yılında ask-
erliğini yaparken şehit olan marangoz Bahri Atakul’la trafikte tartışmış, daha sonra 
da önü bisikletiyle geçerken önüne geçip saldırmıştır. Atakul’un şikayeti üzerine olay 
güvenlik birimlerine yansımış ve tarafların ifadeleri alınmıştır. Şikayet edilen Rasim Ku-
luöztürk, 24 Eylül 2018 günü meydana gelen bu olayı 28 Eylül 2018 günü, Muğla’nın 
Ortaca İlçesi’nde kurulu Haber Ay Türk internet televizyonunun www.haberayturk.
com sitesindeki ‘Aydınlığa Doğru’ programında ve makalesine konu etmiştir. MHP 
İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan, 1 Kasım 2018 tarihinde Basın Kon-
seyi’ne yaptığı başvuruyla, Rasim Kuluöztürk hakkında şikayette bulunmuştur. 

Şikayet başvurusunda, Haber Ay Türk internet televizyonundaki ‘Aydınlığa Doğru’ 
programında Rasim Kuluöztürk’ün yaptığı ‘Bu Leke Temizlenmeli’ başlıklı yorumda 
ve internet sitesinde aynı başlıklı makalede, Hasan Şimşek’i peşinen suçlu ilan ettiği 
savunulmuştur. Şikayetçi Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan başvurusunda şu ifadel-
ere yer vermiştir:

“Siyasi kimliği ön plana çıkarılarak müvekkilin gerek kişiliği, gerekse siyasi kimliği 
sebebiyle kişilik ve siyasi hakları ihlal edilmiştir. Gazeteciliğin kurumsal bir görev olar-
ak saygınlığını adeta ayaklar altına alarak yapılan haberin başlığından da anlaşılacağı 
üzere, birilerini veya kurumları karalayarak salt şahsına ve de bazı kişi ve kurumlara 
rant sağlamaya çalışılmıştır.”

Haber içeriğinde “Bahri Atakul’un oğlunu PKK’lılar şehit etti; kendisini ise vatan uğru-
na 5 bin şehit veren Ülkücü Hareket’in siyasi temsilcisi, MHP’nin İlçe Başkanı darp 
etti” ifadesiyle Hasan Şimşek’in PKK’lı teröristler aynı kefeye konulduğu savunulan 
başvuruda “Müvekkilin siyasi kimliği göz önünde bulundurulduğunda, müvekkile karşı 
alenen hakaret fiilini gerçekleştiren ve de kişilik haklarını ihlal ederek toplumu da infi-
ale sürükleyecek bir yorum katılarak haber yapıldı” denilmiştir.

Haberde yer alan Hasan Şimşek’in ATM arkasına saklanıp pusu kurarak 75 yaşındaki 
Bahri Atakul’a saldırdığı ve döverek hastanelik ettiği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı 
ileri sürülen başvuruda, “…kendisi, milliyetçi insanmış, şehit babasıyla bu şekilde 
yaşadığı olaydan pişmanlık duyuyormuş. Şehit babasının şikayetinden vazgeçme-
si için, özrünün kabulü için görüşmeye hazırmış. Bir anlık gaflet olmuş, üzgünmüş’ 
şeklindeki ifadelerin de alay etmeye yönelik olduğu savunulmuştur.
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Başvuruda, şikayet konusu sesli ve yazılı makalede ‘…partine ve milletine karşı işl-
ediğin en büyük ayıbın’, ‘Böylesine vicdansız, şehit ailelerine bu denli duyarsız bir 
insanın Ülkücü Hareket’i temsil eden MHP’nin ilçe başkanı olması, asla kabul edilemez 
bir; sosyal, siyasi, fikri, zihni ve zikri faciadır’ ve ‘Türk siyasetinin ve Türk milletinin yüz 
karası bu hadisenin ve sorumlusunun…’  ifadelerinin de yer aldığı kaydedilmiştir. 

Şikayetçinin peşinen ‘suçlu ilan edildiği’, haberde olay nedeni değilken ‘parti başkanı’ 
ve ‘şehit babası’ kimliklerinin öne çıkarıldığı, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan if-
adelerle kişilik haklarına saldırıldığı, ayrıca hakaret ve tehdit içeren paylaşımlara yer 
verildiği ileri sürülen başvuruda, Resim Kuluöztürk hakkında Basın Meslek İlkeleri’ni 
ihlalden işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Rasim Kuluöztürk’e 02 Kasım 2018 tarihinde hem 
e-mail hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Rasim Kuluöztürk, 07 
Kasım 2018 tarihinde Basın Konseyi Başkanlığı’na 3 sayfalık yazılı yanıtını göndermiştir. 

Rasim Kuluöztürk yanıtında bu olayın ulusal basına yansıdığını, yazılı ve görsel me-
dyanın neredeyse tamamında yer aldığını belirterek, “Bu talihsiz olayı sesli makalemde 
göz ardı etmem, takdir edersiniz ki Dalaman’da yaşayan ve şehitlerimize karşı 
toplumumuzla aynı hassasiyete sahip bir gazeteci olarak beklenemez… İnternet or-
tamında sadece ‘MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek’ ifadesini arama çubuğuna 
yazdığınızda Şimşek’in şehit babasını döverek hastanelik ettiğine dair karşınıza yü-
zlerce haber çıkıyor” demiştir.

Şikayetçi Hasan Şimşek’i şahsen tanımadığını, kendisiyle ilgili bugüne kadar olumlu- 
olumsuz hiçbir diyaloğunun olmadığını kaydeden Rasim Kuluöztürk, “Şikayet konusu 
ifadelerimin öncelikle ve kesinlikle tahkir, tezyif amacı taşımadığın;, böyle bir kastımın 
olmadığını vurgulamak isterim” demiştir. Kuluöztürk, yanıtında şu ifadelere yer vermiştir:  
“Şehitlerimiz konusunda son derece hassas olduğu bütün toplumun kabul ettiği, 
milliyetçi- ülkücü (idealist) mukaddesatçı bir partinin ilçe başkanının, şehit babasını 
yumruklayarak dövmesi takdir edersiniz ki; toplumsal anlamda önemli bir haberdir. 
Hasan Şimşek’in şehit babasını dövmesi, şehitlerimize karşı son derece hassas olan 
tüm toplumun ortak değerlerine yapılmış bir saldırıdır.

Hasan Şimşek isimli şahsa hakaret amacı taşımayan, toplumsal hassasiyete yapılan bir 
saldırıyı dile getiren, eleştiren toplumsal amaçlı makalemin her kelimesi, yazılı- görsel, 
ulusal- yerel basın organlarında yazılan ve yayınlanan haberlerden yola çıkılarak ifade 
edilmiştir. Bu haberlerin hiçbiri Hasan Şimşek tarafından tekzip edilmemiştir. Şahsın 
kendisi de şehit babasını darp ettiğini çıkan haberlerde açıkça itiraf etmiştir.

Makalede geçen ifadelerin hiçbirinde Hasan Şimşek isimli şahsi suçlu ilan etmek mak-
sadı yoktur. ‘Dövdü, hastanelik etti’ ifadeleri ise ulusal basında yer alan ifadelerden 
alınıp kullanılmıştır. Türk dilinde pusu kurmanın karşılığı; birine saldırmak için bir yerdi 
gezinip beklemektir. Bu da haberde geçen fiile uygundur. Yorum değil basında geçen 
haberin anlatımıdır. 

Bu sesli makalemde toplumsal konularda eleştiri hakkımı, gazeteci kimliğin ile basın 
yoluyla kullandım. Bu hakkımı kullanırken hiç tanımadığım birinin Hasan Şimşek isimli 
kişinin kişilik haklarına saldırıda bulunmak maksadıyla hareket etmeyi asla düşünme-
dim. Makalem basın özgürlüğü kapsamında kalmıştır.
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Toplumsal bir yükümlülük üstlenenler, üslendikleri yükümlülüğün sayesinde makama 
oturanlar, yaptıkları hatalardan ötürü kendilerine yöneltilen eleştirileri olgunlukla, 
vakur duruşla karşılamak durumundadırlar Bu davranış da onların ayrı bir sorumluluk 
ve olgunluk gerekleridir.

Anlattıklarım ışığında suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Basın özgürlüğü kap-
samında vereceğiniz kararınıza olan inancımla saygılarımı sunuyorum.”

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haberin konusu, 24 Eylül 2018 gecesi MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in, 
ilçede marangozluk yapan Bahri Atakul ile trafikte tartışması ve ardından gece karan-
lıkta bekleyip bisikletiyle geçerken saldırıp dövmesi ve şikayet üzerine soruşturma 
başlatılmasıdır.

Şikayet edilen gazeteci Rasim Kuluöztürk, olayın yerel ve ulusal basında yer al-
masından, suçlayan ve suçlanan tarafların açıklamalarının ortaya çıkmasından, kısacası 
olayın kamuoyu tarafından bilinip netleşmesinden sonra, 28 Eylül 2018 günü Haber 
Ay Türk internet televizyon ve haber sitesinde sesli ve yazılı makalesine konu etmiştir.

Her şeyden önce şikayet edilen bir haber değil, makaledir. Zira olay ulusal ve yerel bası-
na yansımış, kamuoyu tarafından öğrenilmiş, toplumda bir kanaat oluşmuştur. Şikayet 
edilen gazeteci Kuluöztürk de medyada yer alan haberlerdeki bilgiler ve değerlendir-
melerden hareketle, kendi bakış açısıyla değerlendirme yapıp, yorumlamıştır. 

Şikayet edilenin Rasim Kuluöztürk, olayın taraflarından biri olan şikayetçi MHP İlçe 
Başkanı Hasan Şimşek’i çok sert ifadelerle eleştirmiştir. Bunu yaparken de siyasi 
görüşüne atıfta bulunmuştur. Bu siyasal görüşü övücü ifadeler kullanırken, şikayetçi 
Hasan Şimşek’in şehit babasını döverek, hiçbir görüşe ve özellikle temsil ettiği siyasal 
görüşe uygun davranmadığını söyleyip, parti genel merkezince görevden alınmasını 
istemiştir.

Şikayet edilen makaleye konu olay, trafikteki tartışmanın şiddete yol açması gibi vahim 
bir olaydır. Şikayet edilen Rasim Kuluöztürk’ün kullandığı ifadeler, ağır ve sarsıcıdır. 
Ancak muhatap bir siyasi partinin ilçe başkanıdır, siyasi kişiliktir. Toplumda tanınan 
kişiler, hakaret ve tehdit içermemek kaydıyla ne kadar ağır ve sarsıcı olursa olsun 
kendilerine yöneltilen eleştirilere katlanmak durumundadır. 

Netice olarak; 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Haber Ay Türk internet televizyonundaki ‘Aydınlığa Doğ-
ru’ programında Rasim Kuluöztürk’ün yaptığı ‘Bu Leke Temizlenmeli’ başlıklı yorumda 
ve internet sitesinde aynı başlıklı makalede Basın Meslek İlkeleri ihlali olmadığına;

Bu nedenle Haber Ay Türk internet televizyonu yorumcusu Rasim Kuluöztürk hakkında-
ki başvuruda oybirliği ile ‘SİKAYETİN YESİZLİĞİNE’ kararı vermiştir.
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REFERANS NO :    2018 - 37 
ŞİKAYETÇİ   :    MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in avukatı Pınar AYHAN
ŞİKAYET EDİLENLER: Sefa YILMAZEL (www.vaziyet.om.tr internet sitesi)

ŞİKAYET KONUSU:
Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde, MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek, marangoz Bahri 
Atakul’la trafikte tartışmış, daha sonra bisikletle giderken önüne geçip saldırmıştır. 
Atakul’un şikayeti üzerine olay güvenlik birimlerine yansımış ve tarafların ifadeleri alın-
mıştır. Haber, www.vaziyet.com.tr internet sitesinde 27.09.2018 tarihinde ‘Bu yaptığını 
teröristler de yapar, SEN MAFYA MISIN ALÇAK?’ başlığıyla yayınlanmıştır. Haberle 
ilgili Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan şikayette bulunmuştur.

Şikayet edilen habere konu olay, 24 Eylül 2018 günü meydana gelmiştir. Olay www.
vaziyet.com.tr internet sitesinde 27.09.2018 günü yayınlanmıştır.

Haberde 75 yaşındaki Bahri Atakul’un 24.09.2018 gecesi MHP İlçe Başkanı Hasan 
Şimşek tarafından dövüldüğü, hastaneye kaldırıldığı sağ kolu ve yüzünde darbeye 
bağlı ezilmeler ve kızarıklıklar oluştuğu, ayrıca gözlüğü ve protez dişinin kırıldığı an-
latılmıştır. Polise gidip şikayetçi olan Bahri Atakul’un 1992 yılında jandarma er olarak 
görevini yaparken PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Hamza Atakul’un babası 
olduğu belirtilmiştir.

Haberde hem Bahri Atakul’un polise başvurarak şikayetçi olup verdiği ifadelerde 
anlatımları, hem de kendisini dövdüğü söylenen MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in 
açıklamalarına da yer verilmiştir.

Haber metni bir çok internet sitesinde olduğu gibi aynı kaynaktan alınmış ve özde 
değişiklik yapılmamıştır. Atılan “MHP’nin Dalaman ilçe başkanı, şehit babasını dövüp, 
hastanelik etti’ başlığıyla yetinilmemiş, fotoğrafa büyük puntolarla ‘Bu yaptığını 
teröristler de yapar, SEN MAFYA MISIN ALÇAK?’ başlığı gömülmüştür.

Bu haberle ilgili Hasan Şimşek’in avukatı Pınar Ayhan, 30.10.2018 tarihinde yaptığı 
şikayet başvurusunda, müvekkilinin aşağılandığını, hakarete uğradığını ve peşin-
en ‘suçlu’ ilan edildiğini savunmuştur. Şikayet başvurusunda haberin başlığındaki 
‘terörist’, ‘mafya’ ve ‘alçak’ ifadelerinin kullanıldığı hatırlatılarak şöyle denilmiştir:

“Müvekkilin siyasi kimliği ön planda tutularak alenen müvekkile ‘Terörist’ sıfatı 
kullanılarak müvekkil en derin şekilde yaralanmıştır. Yine devamla müvekkile 
karşı ‘Mafya’ benzetmesi yapılmış ve devamında ise ‘Alçak’ kelimesi büyük bir rahat-
lıkla kullanılarak başlık yapılmıştır… Söz konusu başlık açıkça müvekkili hedef göster-
erek toplumu infiale sürükleyebilecek niteliktedir.”

Haberde yer alan  “…Şimşek, ATM’nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri 
Atakul’a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul’u bir 
süre daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı” if-
adelerinin gerçeği yansıtmadığını savunulan başvuruda, şu ifadelere yer verilmiştir:

“Güvenlik kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere yaşanan tüm olay yaklaşık 30 
saniye kadar cereyan etmiş olması karşısında müvekkilin diğer şahsa saldırıp yumruklaması 
ve devamında tekrar yumruklamaya devam etmesi 30 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde 
hayatın olağan akışında ne kadarı ile gerçekleşebilir ki müvekkilin bu eylemi gerçekleşsin?” 



197

Başvuruda olayla ilgili soruşturmanın haber yayımlandıktan sonraki tarihte başlatıldığı 
ileri sürülerek, www.vaziyet.com.tr internet sitesindeki haberde MHP İlçe Başkanı 
Hasan Şimşek’e iftira atıldığı, küçük düşüren, aşağılayan ve hedef gösteren ifadelere 
yer verilerek Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal edildiği savunulmuştur.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu  www.vaziyet.com.tr internet sitesinin künyesinde açık adresi ol-
madığı için posta ile gönderilememiştir. İnternet sitesinin sahibi görülen Yayıncılık 
Ltd. Şti. adına Sefa Yılmazel’e sitedeki mesaj bölümünden ulaşılmış, ancak hakkındaki 
şikayete herhangi bir yanıt vermemiştir. Bu nedenle taraflar arasında uzlaşma sağlan-
amamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet edilen haberin konusu, 24 Eylül 2018 gecesi MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek’in, 
ilçede marangozluk yapan Bahri Atakul ile trafikte tartışması ve ardından gece karan-
lıkta saldırmasıdır. Olay gerçektir, güvenlik birimlerine intikal etmiştir ve adli soruştur-
ma açılmıştır.

Olaydan 3 gün sonra haber ‘Bu yaptığını teröristler de yapar, sen mafya mısın alçak?’  
başlığı ile  www.vaziyet.com.tr yayınlamıştır. Haberin bütünü içerisinde de olay an-
latılmıştır.. Polise başvurup şikayetçi olan kişinin anlatımları ve suçlamaları kadar, suçla-
nan kişinin açıklamaları ve savunmasına da yer verilmiştir. 

Haber metni, birçok internet sitesinde olduğu gibi aynı kaynaktan alınmış ve www.
vaziyet.com.tr internet sitesi editörü tarafından küçük değişiklikler yapılan metindir. 
Haberde trafikte bir tartışmanın böylesi bir saldırıya dönüşmesi ve yaralamayla sonuçl-
anması; saldıranın parti ilçe başkanı saldırıya uğrayanın da şehit babası olması haberde 
vurgulanmıştır. 

Yaşlı bir insana, bir şehit babasına karşı fiziksel şiddet kullanmanın tasvip edilemez 
olduğu açıktır. Ne var ki, Bahri Atakul’un şehit babası olduğu olaydan sonra ortaya 
çıkmıştır ve Hasan Şimşek tarafından olay anında bilinmemektedir. Haberde ön plana 
çıkarılan parti başkanı ve şehit babası unsurlarına yoğunlaşan bir okuyucunun, bu kri-
tik noktayı yanlış anlaması mümkündür. Habere ‘MHP’nin Dalaman ilçe başkanı, şehit 
babasını dövüp, hastanelik etti’ başlığı atılması da şikayetçi hakkında olumsuz algı 
yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilmelidir.

Habere kullanılan fotoğrafa yerleştirilen ‘Bu yaptığını teröristler de yapar, SEN MAFYA 
MISIN ALÇAK?’ başlığı ise şikayetçiyi peşinen suçlayan, aşağılayan bir ifadedir, haka-
ret ve tehdit içermekte, onu hedef göstermektedir.

Netice olarak; 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, www.vaziet.com.tr internet sitesinde yayınlanan ‘Bu 
yaptığını teröristler de yapar, SEN MAFYA MISIN ALÇAK?’ başlıklı haberle ilgili şikay-
eti görüşmüş; yapılan oylamada Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri 
sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer 
verilemez’ şeklindeki 4’üncü  maddesinin ihlal edildiğine;

Bu nedenle www.vaziyet.com.tr internet sitesi sorumlusu Sefa Yılmazel hakkında oy-
birliği ile ‘kınama’ kararı verilmiştir. 



198

REFERANS: 2018- 38

ŞİKAYETÇİ:  Tezcan Karakuş CANDAN (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı) 
Avukatlarıı Gökçe Bolat ve Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu. 
ŞİKAYET EDİLENLER: Aykut GÖREN  (Sabah gazetesi muhabiri)

ŞİKAYET KONUSU:
www.sabah.com.tr internet sitesinde  31 Ekim 2018 günü ‘Çankaya Bütçesi Kangrene 
Dönüştü’ başlıklı haberin spotunda ‘ATM Memuru Tezcan Karakuş’a işe gelmeden 
maaş veren CHP’li Çankaya Belediyesi bütçesinin yarısını yine personele ayırdı” ifade-
lerine yer verilmiştir.  Haberde, ‘BANKAMATİK MEMURU’ Ara başlıklı bölümde 
‘Yaklaşık beş bin personelin çalıştığı Çankaya’da Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tez-
can Karakuş’un da işe gitmeden maaş aldığı gündeme gelmişti’ denilmektedir. Tezcan 
Karakuş Candan, hakkındaki bu ifadeler nedeniyle şikayette bulunulmuştur.

Şikayetçi Tezcan Karakuş Candan avukatları, 01.11.2018 tarihinde yaptıkları baş-
vurusunda, 31 Ekim 2018 tarihinde www.sabah.com.tr internet sitesinde Aykut Gören 
imzasıyla yayınlanan ‘Çankaya bütçesi kangrene dönüştü’ başlıklı haberde “ATM me-
muru Tezcan Karakuş’a işe gelmeden maaş veren CHP’li Çankaya Belediyesi’,  ‘Ankara 
Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş ’un da işe gitmeden maaş aldığı gündeme 
gelmişti’ ifadelerinin yer aldığını, bunların gerçek dışı  olduğunu savunmuşlardır.

Müvekkilleri Tezcan Karakuş Candan’ın TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
Başkanı ve aynı zamanda Çankaya Belediyesi’nde kamu görevlisi olduğu kaydedilen 
başvuruda, “Şikayet edilen gerçek dışı iddialarla aynı zamanda Meslek Oda Başkanını 
açıkça ‘ATM Memuru’ olmakla ve ‘haksız kazanç elde etmekle’ ilan edip kamuoyunda 
olumsuz kanaat uyandırmayı amaçlamaktadır” denilmiştir.

Çankaya Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesinde personel giderlerinin en büyük rakamı 
oluşturması ve devasa rakamların Tezcan Karakuş Candan’ın belediyede  memur olar-
ak çalışmasına indirgenerek haber yapıldığı savunulan başvuruda şöyle denilmiştir:

“Müvekkilin belediyeden alınan memur maaşıyla belediyeyi kangren yapması hayatın 
olağan akışına ve basiretli gazeteci tutumuyla bağdaşmamaktadır. Aykut Gören birçok 
haberinde müvekkili hedef alarak, haber konusundan bağımsız olarak müvekkilin 
Çankaya Belediyesi’nden aldığı maaşı gündeme taşımakta, buna ilişkin ithamlarla 
haber yapmaya, haber yoluyla  haberin içeriğinden bağımsız kişilik haklarını zedelemek 
amacıyla sistematik taciz etmeye devam etmektedir.”

Başvuruda, basının olayları aktarırken eleştiri ve görüş bildirebileceğinin kabul edildiği 
kaydedilerek, “Ancak haber ve konuların gerçek olup olmadığı ve zararlandırıcı amaç-
la yazılıp yazılmadığına bakılması gerekmektedir” denilmiştir.

Şikayet edilen hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 3,4 ve 6’ncı maddelerini ihlalden 
işlem yapılması talep edilmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR 
Sabah gazetesi muhabiri Aykut Gören’e şikayet başvurusu hem mail, hem posta ile 
ayrı ayrı iletilmiş ve posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Şikayet edilen verilen sürede  Basın 
Konseyi’ne yanıt göndermemiş, ancak sosyal medya hesabından “Mimarlar Odası An-
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kara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş beni yine Basın Konseyi’ne şikayet etmiş. İki gün 
sonra ‘SABAH MUHABİRİNE KINAMA’ diye haber soluruz. Sonuç dünden belli, çünkü 
gerçek gazetecilerin ödülü ve madalyası bunlar” paylaşımında bulunmuştur.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Şikayet edilen haberin konusu, Çankaya Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Analitik Bütçe 
Tasarısı’nın Belediye Meclisi’nde görüşülüp onaylanmasıdır. Haberde bütçenin 960 mi-
lyon lira olarak belirlendiği; bunun 571 milyon lirasının personel giderlerine ayrıldığı; 
Belediye Meclisi’nde Ak Partili üyelerin ret oyu verdiği anlatılmıştır. 

Haberde, bütçeyi eleştiren Ak Partili üyelerin açıklamalarına geniş yer verilmiştir. 
Görüşmelerde ve açıklamalarda hiç geçmeyen bir konuda bahis açılarak ‘Bankamatik 
Memuru’ ara başlığıyla ‘Yaklaşık 5 bin personelin çalıştığı Çankaya’da, Ankara Mimar-
lar Odası Başkanı Tezcan Karakuş’un da işe gitmeden maaş aldığı gündeme gelmişti’ 
paragrafına yer verilmiştir. Haberin spotunda da şikayetçi Tezcan Karakuş için ‘ATM 
memuru’ ifadesi kullanılmıştır.

Basının görevi güncel olaylarda gerçeği araştırıp olup bitenleri doğru olarak kamuo-
yuna ulaştırmak; toplumu bilgilendirerek kamuoyunun serbestçe oluşumunu sağlam-
aktır. Bir kamu kurumu olan Çankaya Belediyesi’nin bütçesi hakkında bilgilenmek ka-
munun yararınadır. Bütçe görüşmelerindeki tartışmaların, onaylanan bütçenin büyük 
bölümünün personel giderlerine ayrılmasının bilinmesinde kamusal yarar olduğu da 
yadsınamaz.

Gazeteci haberini yaparken elbette eleştiride bulunabilir, kamusal çıkarı gözetmek 
maksadıyla karşı duruş da sergileyebilir. Nitekim haberin ‘Çankaya bütçesi kangrene 
dönüştü’ başlığıyla verilmesi de doğal olarak bu eleştiri hakkının kullanılmasıdır.

Ancak haberde de belirtildiği gibi yaklaşık 5 bin personeli olan bir belediyede görev 
yapanlardan sadece bir memurun maaşının gündeme getirilmesi; kanıtı ortaya konul-
madan hedef gösterilip isnatta bulunulması, gazetecilik etiği ile bağdaşmaz. Bu ned-
enle haberdeki ‘ATM memuru Tezcan Karakuş’a işe gelmeden maaş veren Çankaya 
Belediyesi’ ve ‘Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş’un da işe gitmeden 
maaş aldığı gündeme gelmişti’ ifadelerinin kullanılması sorunludur.

Öncelikle, haberde şikayetçinin işe gitmeden maaş aldığı iddiasının dayanağı olacak 
herhangi bir bilgi ve kanıt bulunmamaktadır. Eğer bu gerçekse, bir denetim raporu, bir 
yargı kararı ve herhangi bir geçerli kanıt varsa, haberde bunları belirtilmek zorunludur. 
Kişiyi aşağılayıcı, küçük düşürücü iddia ve suçlamalar araştırılıp doğruluğu ispatlandık-
tan sonra haberde yer almalıdır. 

Ayrıca, haberde gerçeklik ve objektiflik yanında özle biçim arasında dengenin 
sağlanması gerekir. Haberi vermek amacına hizmet etmeyen ve haberin verilebilmesi 
açısından fayda sağlamayan, gereksiz suçlamalara başvurulmamalı, isnat ifadeleri kul-
lanılmamalıdır. Şikayet konusu haberde bunlara dikkat edilmemiştir.

Bu nedenlerle şikayetçinin haberin eleştiri sınırlarını aştığı, kendisini küçük düşüren, 
aşağılayan ve iftira içeren ifadelerin yer aldığı savunması haklılık kazanmaktadır.

Netice olarak; 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, www.sabah.com.tr internet sitesinde yayınlanan 
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‘Çankaya Bütçesi Kangrene Dönüştü’ başlıklı haberin Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri 
ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira 
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesini ihlal ettiğine oy 
çokluğuyla karar vermiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu bu ihlallerden ötürü Aykut Gören hakkında oy çokluğu ile 
‘uyarı’ kararı verilmesini uygun görmüştür. 

REFERANS NO :  2018 – 39
ŞİKAYETÇİ:  Candar MUTLU 
ŞİKAYET EDİLEN:    Ali İhsan KARAHASANOĞLU ( Yeni Akit Gazetesi Sorumlu 
Yazıişleri Müdürü)

ŞİKAYET KONUSU:
Yeni Akit gazetesinin resmi Twitter hesabında Atatürk’ün fotoğrafı Abdullah Öcalan 
ve Fethullah Gülen’in fotoğrafıyla birlikte kullanılarak ‘Türkiye’nin demir yumruğunu 
yediler’ ifadesinin kullanılması şikayet edilmiştir.

Söz konusu gazetenin Twitter hesabından 15.11.2018 günü saat 11.40’ta ‘Türkiye’nin 
demir yumruğunu yiyen hainlerin felekleri şaştı’ başlığı altında yapılan paylaşımda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, bölücü terör 
örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah 
Gülen’in fotoğraflarıyla birlikte kullanılmıştır. 

Şikayetçi  Candar Mutlu internet üzerinden yaptığı başvuruda, Atatürk’e hakaret 
edildiğini, onun izinden gidenlerin terörist gibi gösterildiğini savunmuştur, Şikayet 
başvurusunda şöyle denilmiştir:

“Yeni Akit gazetesi 15.11.2018 tarihinde saat 11:40 da resmi twitter hesabından; 
ülkemizin kurucusu, önderimiz M.Kemal Atatürk’ün fotoğrafını PKK terörist başı 
Öcalan ve  FETÖ terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ile yan yana kullanarak  ‘Atamızı’ 
teröristlerle bir tutuyor. Atatürk’ü seven kimseleri “Kemalist Terör Örgütü” olarak ad-
landırmakta da bir sıkıntı görmüyor. 

Halkı Kin ve düşmanlığa sevk etmek, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret etmek 
suçlarından kendileri hakkında işlem yapmanızı rica ederim.”

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Yeni Akit gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ali İh-
san Karahasanoğlu’na 23 Kasım 2018 günü hem e-mail, hem posta ile gönderilmiş, 
posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Ali İhsan Karahasanoğlu, süresinde yanıt vermemiş ve 
taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayet konusu paylaşım ‘Türkiye’nin demir yumruğunu yiyen ‘hainlerin’ felekleri şaştı’ 
başlığı altında yapılmıştır.  

Altta siyah zemin içinde ‘Türkiye’nin demir yumruğunu yediler, Hormonları bozuldu’ 
başlığının yanında yukarıdan aşağı yanına ‘KEMALİSTLER’ yazılarak Türkiye Cum-
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huriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘PKK’LILAR’ yazılarak bölücü terör 
örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın; ‘FETÖ’CÜLER’ yazılarak ‘FETÖ/PDY terör 
örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in fotoğrafını kullanmıştır.

Bu paylaşımın altında yer alan paragraf ise şöyledir: 

“Her taraftan kuşatma altına alınmak istenen Türkiye’nin dik duruşu ve hainlerin başı-
na demirden bir yumruk gibi inerek bütün oyunları bozması, azılı Kemalistlerle birlikte 
FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin de hormonlarını bozdu. Milli ve manevi değerlere savaş 
açan Türkiye düşmanı bu kesinler içinde ‘eşcinsel’ sapkın ilişki rezaleti ayyuka çıktı.”

Bu paylaşım, baştan sona tam bir nefret söylemidir. Bu ülkenin kurucusu Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun izinden giden bu ulusun fertlerine alenen hakaret 
edilmektedir. 

Yeni Akit’in bu paylaşımı kamuoyunca da büyük tepkiyle karşılanmış, suç duyuruların-
da bulunulmuş, yayından kaldırılması için başvurularda bulunulmuştur. Bunların sonu-
cunda da yargı paylaşımın yayından kaldırılması kararı vermiştir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nda yapılan detaylı inceleme görüşme sonucunda, şikayet 
konusu paylaşım Basın Meslek İlkeleri’nin “Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, 
sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılan-
amaz” şeklindeki 1’inci;

“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya 
iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez” şeklindeki 4’üncü;

“Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulun-
madıkça kimseye atfedilemez” şeklindeki 10’uncu:

“Gazeteci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutum-
larla yapmaktan sakınır” başlıklı 12’nci maddesini ihlal ettiğine OYBİRLİĞİ ile karar 
verilmiştir.

Bu nedenle Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Yeni Akit gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü 
Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında oybirliği ile ‘kınama’ kararı almıştır.

REFERANS NO :    2018 - 40 
ŞİKAYETÇİ :  Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU 
ŞİKAYET EDİLEN:   Ali İhsan KARAHASANOĞLU  
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ŞİKAYET KONUSU:
Yeni Akit gazetesinde 21.10.2018 tarihinde yayınlanan ‘Karanlık kafa yine sahnede’, 
aynı gazetenin internet sitesinde 19.10.2018 tarihinde yayınlanan ’Küstah Türkçe ezan 
mesajı’ ve 26.10.2018 tarihinde yayınlanan ‘Türkçe ezan rüyası gören Eminağaoğlu’nu 
terleten soru’ başlıklı haberlere, Ömer Faruk Eminağaoğlu, şikayette bulunmuştur.

Yeni Akit gazetesinin web sayfasında 19.10.2018 tarihinde yayınlanan ‘Küstah Türkçe 
ezan mesajı’ başlıklı haberde, şikayetçi Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Danıştay’ın 
okullarda ‘Andımızın’ okutulmasını yasaklayan uygulamaya son veren kararıyla ilgili 
açıklaması konu edilmiştir. Danıştay’ın kararı üzerine Eminağaoğlu’nun ‘şımardığı’, 
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kendisinin ‘İslam düşmanlığıyla bilinen’ olduğu, ‘partisinin diktatörlük dönemlerini 
özlediği’ ileri sürülen haberde şu ifadeler yer almıştır:

 “İslam ve başörtüsüne olan düşmanlığıyla meşhur, Yargıçlar Sendikası (YARSAV) 
eski başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu Danıştay’ın ‘Andımız’ hakkında 
tepki çeken kararından sonra iyice şımardı. CHP’nin Türkiye’de diktatörlüğün 
dibine vurduğu tek parti yıllarında, insanları ibadet konusunda istediği gibi 
yönettiği günleri özleyen Eminağaoğlu skandal bir mesaj paylaştı. Ömer Faruk 
Eminağaoğlu, Andımız kararını yorumlarken, ‘Andımıza kavuşmuşken elbette hiç 
kuşkusuz ki, ‘…bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da... diyelim’ ifadesini kullandı.”

Yeni Akit gazetesinin 21.10 2018 tarihli nüshasında birinci sayfadan ‘Karanlık kafa 
yine sahnede’ başlığıyla verilen ve web sayfasında da yer alan haberde, Ömer Faruk 
Eminağaoğlu’nun yine ’Andımız’ ile ilgili Danıştay kararıyla ilgili açıklaması gündeme 
getirilmiş, buna tepki gösteren kişilerin açıklamalarına yer verilmiştir. Şikayetçi Em-
inağaoğlu için burada da ‘başörtüsü düşmanlığı ile bilindiği’ ileri sürülmüş ve ara 
başlıkta da ‘Karanlık kafa’ ifadesi kullanılmıştır.

Şikayet edilen gazetenin web sayfasında 26.10.2018 tarihinde yayınlanan ‘Türkçe 
ezan rüyası gören Eminağaoğlu’na Müfit Yüksel’den terleten soru’ başlıklı haberde, 
Müfit Yüksel’in Twitter hesabından Türkiye’deki kiliselerde Latince ibadet edildiği be-
lirterek ‘‘Bunlara da ‘Türkçe ibadet edin’ diyor musunuz?’ paylaşımına yer verilmiştir. 
Söz konusu tweet metninde olmamasına karşın haberde yine şikayetçi için ‘İslam ve 
tesettür düşmanlığı ile bilinen’, ‘kafatasçı’ ifadelerine yer verilmiştir.

Şikayetçi başvurusunda, şikayet edilen haberlerde geçen kendisine ait ifadeler-
inin, sosyal medyada yer bulan söyleşi ve makalelerinde yer aldığını; kendisiyle 
görüşülmeden ve çarpıtılarak haber yapıldığını belirtmiştir. Laik hukuk düzenini or-
tadan kaldıracak eylemlere karşı ulusal ve uluslararası alanda mücadele veren bir kişi 
olduğunu belirten şikayetçi şöyle demiştir:

“Hukukun üstünlüğü için birçok makale ve yazı yazan, yine birçok etkinlik, konferans, 
konuşma ve söyleşi yapan, bunları sürdüren bir kişiyim. Bu çalışmalar, din ve vicdan 
özgürlüğünün kendi alanı dışına taşmadan kullanılabilmesi, bütün insan hakları gibi bu 
hakkın da kendi alanı içinde etkin kullanılabilmesi, kendi alanı dışına taşmaması, laik 
hukuk düzeninin korunmasına yöneliktir.”

Başvurusunda her 3 haberde de kendisine yönelik aşağılayıcı, hakaret ve iftira niteliği 
taşıyan ifadeler kullanıldığını, kişiliğine saldırıldığını ve hedef gösterildiğini savunan 
şikayetçi, Yeni Akit sorumluları hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 1, 2, 4, 6, 13 ve 
14’üncü maddelerini ihlalden işlem yapılmasını talep etmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Yeni Akit gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ali İh-
san Karahasanoğlu’na 23 Kasım 2018 günü hem e-mail, hem posta ile gönderilmiş, 
posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Ali İhsan Karahasanoğlu, yanıt vermemiş ve taraflar 
arasında uzlaşma sağlanamamıştır. Ancak şikayet edilen Ali İhsan Karahasanoğlu, 5 
Aralık 2018 günü köşesinde ‘Ergenekon yok mu dediniz?’ başlıklı yazısında Basın 
Konseyi’nin bu şikayetle ilgili bildiriminin kendisine ulaştığını; ciddiye almadığı için 
zarfı açmadan çöpe attığını; ancak internet ortamında ulaştırılan şikayet başvurusunu 
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okuduğunu belirtmiştir. 

Basın Konseyi ve Yüksek Kurul üyeleri hakkında olumsuz ifadeler kullanan Karahas-
anoğlu, aynı şekilde şikayetçi için de yine bir dizi iddialarda bulunmuştur. Karahasa-
noğlu ‘Ergenekon yok mu dediniz?’ başlıklı bu yazısında, yargının Ergenekon diye bir 
örgütün olmadığına ilişkin kararına çok üzüldüğünü ortaya koymuştur.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şikayetçi Ömer Faruk Eminağaoğlu, kamuoyunun yakından tanıdığı ve bir dönem 
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) başkanlığı görevinde bulunan; hukukçu olmanın 
yanında, siyasi bir kişiliktir. Ağırlığı hukuki konular olmak üzere görüşlerini çeşitli me-
cralarla kamuoyuna ulaştırmakta, konferanslar vermekle, gazetelerde ve dergilerde 
makaleler yazmaktadır.

Nasıl ki demokratik bir toplumda kendisi görüşlerini rahatlıkla açıklama, kişi ve kuru-
luşları eleştirme hakkına sahipse; başkalarının da kendisini eleştirme hakkı vardır. İfade 
özgürlüğü herkes için geçerlidir. Hatta kamuoyunca tanınan bir hukukçu ve siyasi kişilik 
olarak, ne kadar sert de olsa eleştirilere sıradan insanlardan daha fazla saygı göster-
mek ve katlanmak durumundadır.

Şikayet konusu haberlerde, şikayetçinin Danıştay’ın ‘Andımız’ konusunda aldığı karar 
ve ‘Türkçe ezan’ konusundaki görüşleri konu edilmiştir. Habere konu açıklamaları ve 
yazdığı makaleler medyada yer almıştır. Bu ifadeleri görüşleri kamuoyuna yansıdığı 
için, kendisiyle görüşülmeden de haber yapılmasında ve eleştirilmesinde etik açıdan 
bir sorun bulunmamaktadır.

Ancak şikayet edilen haberlere atılan suçlayıcı başlıklar ve spotlar; haber metinlerinde 
şikayet edilen için tekrar tekrar kullanılan ‘İslam düşmanı’, ‘karanlık kafa’, ‘karanlık kafa 
sahnede’, ‘İslam ve başörtüsü düşmanlığı ile meşhur’, ‘İslam ve tesettür düşmanlığı ile 
bilinen’, ‘kafatasçı’ ifadelerinin eleştiri olduğu söylenemez. Bu ifadeler ve tanımlama-
lar şikayetçiyi aşağılamanın ve ona hakaret etmenin yanı sıra; kin ve nefret içermekte 
ve şikayetçiyi hedef göstermeye yöneliktir. Üstelik şikayet edilen yayan organının 
geçmişte bu tür yayınlarının, hedef gösterilen kişilere ve kuruluşlara fiili saldırılara yol 
açtığı da bilinmektedir.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından şikayet konusu haberlerle ilgili ayrıntılı tartışma 
ve değerlendirme sonunda üç haberde de Basın Meslek İlkeleri ihlali olduğuna;

Basın Meslek İlkeleri’nin “Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel 
özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz” şeklindeki 
1’inci maddesi ile 

‘Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira 
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesin ihlal edildiğine 
OYBİRLİĞİ ile

“Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır’ 
şeklindeki 13’üncü maddesinin ihlal edildiğine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

Netice olarak Yüksek Kurul’da yapılan oylamada oy çokluğu ile Yeni Akit Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında ‘Kınama’ kararı verilmiştir.
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REFERANS NO :   2018 - 41 
ŞİKAYETÇİ:  İclal Mine KIRIKKANAT
ŞİKAYET EDİLEN:   Ahmet HAKAN COŞKUN (Hürriyet Gazetesi  yazarı)

ŞİKAYET KONUSU:
Yazar Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde 30 Ekim 2018 günü ‘Yok bir-
birinden farkı: Misvak ve Kırıkkanat’ ve 16 Kasım 2018 günü de ‘Kadir Kırıkkanat, Mine 
Mısıroğlu’ başlıklı yazılar yazmıştır. Bu yazılarda eleştiri sınırlarının aşıldığını ve kişiliğine 
açıkça hakaret edildiğini savunan İclal Mine Kırıkkanat da Ahmet Hakan Coşkun hak-
kında şikayette bulunmuştur.

Ahmet Hakan’ın, 30 Ekim günü köşesinde yazdığı 10 parça yazıdan ‘Yok birbirinden 
farkı: Misvak ile Kırıkkanat’ başlıklı yazısı şöyledir:

“Misvak bu tarafı ne kadar öfkelendiriyorsa… Kırıkkanat da öbür tarafı o kadar 
öfkelendiriyor.

Misvak ne kadar üslupsuz, kindar ve fitneci ise... Kırıkkanat da o kadar üslupsuz, 
kindar ve fitneci...

Misvak denilince akla nasıl seviyesizlik, düzeysizlik falan geliyorsa... Kırıkkanat de-
nilince de akla seviyesizlik, düzeysizlik falan geliyor.

Misvak muhafazakârlığın en hoyrat kalesi olmaya adaysa... Kırıkkanat da sözde Ke-
malizm’in en hoyrat kalesi olmaya aday.

Misvak olmadan Kırıkkanat’ın bir anlamı olmayacaksa... Kırıkkanat olmadan da Mis-
vak’ın bir anlamı olmayacak.

Misvak türü embesillikleri besleyen Kırıkkanat türü embesillikler ise... Kırıkkanat 
türü embesillikleri besleyen de Misvak türü embesillikler.”
Şikayet edilen Ahmet Hakan’ın 16 Kasım 2018 tarihinde yazdığı 8 yazıdan ikinci sıraya 
aldığı ‘Kadir Kırıkkanat, Mine Mısıroğlu’ başlıklı yazısı da şöyledir:

“İkisi de de takıntılı... İkisi de provokatif... İkisi de pervasız... İkisi de kendi cenahlarına 
yönelik antipatiyi arttırmakta... İkisi de yukarıdan yukarıdan konuşuyor... İkisi de üslup 
birliği içinde... İkisi de çığırtkan... İkisi de hezeyan seviyor... İkisi de ayrıştırıcı... İkisi 
de nefret ettirici... İkisi de incelikten yoksun... İkisi de diyaloğa kapalı...

Aralarındaki tek fark şu: Biri dinden imandan soğutuyor, öbürü Atatürk’ten.”

Şikayetçi Mine Kırıkkanat, şikayet ettiği yazarın ilk yazıda, kendisinin asla bir araya 
gelemeyeceği bir anlayışı temsil eden Misvak adlı bir dergi ile kıyaslamasının bile başlı 
başına bir hakaret olduğunu belirterek, şöyle demiştir:

“Yazı baştan sona hakaret içeren, onur ve saygınlığımı zedeleyen biçimde kaleme 
alınmıştır. Yazılan yazıda kullanılan ifadeler saygısızca ve kişilik haklarımı açıkça ihlal 
eder niteliktedir.”

Şikayet başvurusunda Ahmet Hakan’ın, köşesinde kendisine hakaret etmeyi alışkanlık 
haline getirdiğini savunan Mine Kırıkkanat, 16 Kasım 2018 tarihli ‘Kadir Kırıkkanat, 
Mine Mısıroğlu’ başlıklı yazıda da adını Mine Mısıroğlu yazarak kişiliğini aşağıladığını, 
kamuoyunu aleyhine kışkırttığını savunmuştur. Şikayetçi başvuruda şöyle demiştir:
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“Ahmet Hakan’ın yazısında; son zamanlarda Atatürk’e açıkça hakaret eden, bu konuda 
pervasızca davrandığı görülen birisiyle beni eşdeğer bir anlayışla değerlendirmesi, 
başlı başına bir kusurdur. Yazıda kullandığı ‘çığırtkan’, ‘hezeyan seviyor’ gibi tanım-
lamalar ise yazının amacını aşan gereksiz tanımlamalardır.”

Şikayetçi Mine Kırıkkanat, Ahmet Hakan hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve 
kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği 
taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi gereğince ‘Kınama’ kararı 
alınmasını talep etmiştir.

UZLAŞMA VE DİĞER KONULAR
Şikayet başvurusu, şikayet edilen Ahmet Hakan’a 23 Kasım 2018 günü hem e-mail, 
hem posta ile gönderilmiş, posta ‘alındı’ belgesi gelmiştir. Ahmet Hakan, yanıtını 
Basın Konseyi’ne yazılı göndermek ya da şikayetin görüşüleceği toplantıya katılmak 
istediğini bildirmek yerine, köşesinden bir yazıyla vermiştir. Taraflar arasında uzlaşma 
sağlanamamıştır. 25 Kasım 2018 günü Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesindeki 
köşesinde ‘Basın Konseyi’ne cevabımdır’ başlıklı yazı şöyledir:

“ATATÜRK benim ilahımdır, ben Atatürk’e tapıyorum” diyerek Atatürk karşıtı çevrel-
ere muhteşem ve muazzam malzemeler ikram eden Mine Kırıkkanat, kendisini azıcık 
sert eleştirdim diye beni Basın Konseyi’ne şikâyet etmiş. 
Basın Konseyi de bana “Bu şikâyetle ilgili bir diyeceğiniz var mı? Savunmanız nedir? 
Yazılı olarak bir hafta içinde gönderin” falan diye süper resmi bir yazı göndermiş.

Resmiyeti, bürokrasiyi falan bir tarafa bırakalım Sayın Basın Konseyimiz. 
Cevabımı aha buradan gayet net ve gayet kısa bir şekilde yazıyorum: 
Ne dediysem bin fazlasıyla dimdik arkasındayım! 
Kes cezamı yaşamayı neyleyim!”

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Basın Konseyi’ne şikayet başvurusunda bulunan Mine Kırıkkanat ve şikayet ettiği Ah-
met Hakan gazetecidir, kamuoyunca yakından tanınmaktadır. Her iki gazeteci geniş 
okur kitlesine sahiptir, toplumun belli kesimlerinde kanaat oluşturma etkisine sahiptir.

Şikayet konusu yazılarda her ne kadar yer almasa da, bu yazıların yazılış nedeni, şikay-
etçi Mine Kırıkkanat’ın katıldığı bir televizyon programındaki sözleridir. Kırıkkanat’ın 
sözleri Atatürk ile ilgilidir, bu sözler belirli kesimlerden destek almış ve belirli kes-
imlerce eleştirilmiştir; kısacası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Şikayet edilen 
Ahmet Hakan şikayet konusu yazılarında bu sözlere yer vermemiş, ancak köşesinden 
Basın Konseyi’ne yanıtında, Mine Kırıkkanat’ı “Atatürk benim ilahımdır, ben Atatürk’e 
tapıyorum” dediği için “azıcık sert eleştirdiğini” söylemiştir.

Şikayetçi Mine Kırıkkanat’ın katıldığı söz konusu televizyon programında Atatürk’le 
ilgili ve diğer konulardaki sözleri ifade özgürlüğü kapsamındadır. Demokratik toplum-
larda bu özgürlük anayasal teminat altındadır. Gazeteci, inandığını ve düşündüğünü 
özgürce açıklar.

Öte yandan, bilgi almak, bunu yayınlamak ve görüş açıklamak gazetecinin, hele bir 
köşe yazarının asıl görevidir. Bu görüşleri destekleyip alkışlayan olduğu kadar, karşı 
çıkıp eleştirenlerin olması da doğaldır. Bu bakımdan, şikayetçinin Atatürk ile ilgili sö-
zlerini, şikayet edilen yazarın abartılı bulmasında, bunlara şiddetle karşı çıkmasında ve 
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polemik konusu yapmasında; yazıyı ve yazarını tam karşıtı yazar ve yayınlarla karşılaştır-
masında, ifade özgürlüğü sınırları dahilinde kalındığı sürece, bir sorun yoktur.

Kaldı ki, şikayetçi Mine Kırıkkanat kamuoyunca yakından tanınan bir gazetecidir, 
elbette sert ve sarsıcı da olsa; hakaret edilmediği, kişiliğine saldırılmadığı ve iftira 
atılmadığı sürece hakkında söylenilenlere (hele bu eleştiri bir meslektaşı tarafından 
yapılıyorsa) katlanmak zorundadır. Basın tarihimiz ünlü yazarlar arısında nice sert po-
lemiklere tanık olmuştur, hatta arşivlerdeki bu polemiklerin birçoğu da edebi şaheser 
niteliğindedir.

Şikayet konusu edilen yazılara bakıldığında, şikayetçi Mine Kırıkkanat için kullanılan 
birtakım ifadeler tartışmaya açıktır.

Türkçe sözlükte EMBESİL kelimesinin karşılığı budala, aptal, ahmak; FİTNECİ kelime-
sinin karşılığı karıştırıcı, ara bozucu; KİNDAR kelimesinin karşılığı öç almak isteyen, kin 
tutan; ÇIĞIRTKAN kelimesinin karşılığı çıkarı olduğu için birini övüp koruyan; HEZEY-
AN kelimesinin karşılığı sayıklama, saçmalama olarak geçmektedir.

Yüksek Kurul tarafından yapılan ayrıntılı tartışma ve değerlendirme sonucunda; üslup 
açısından bir gazetecinin kullanması uygun olmamakla birlikte, yine de tahkir edici 
olarak nitelendirilemeyecek ifadelerin Basın Meslek İlkeleri’ni ihlal etmeyeceği değer-
lendirilmiştir. Bu açıdan, ‘fitneci’, ‘kindar’, ‘çığırtkan’, ‘hezeyan seviyor’ gibi ifadelerin 
nezaketsiz ve kaba olmakla birlikte, eleştiri sınırlarını aşmadığı sonucuna varılmıştır. 

Buna karşılık, bilhassa ‘embesillik’ ithamı ve ‘düzeysizlik’ ile ‘seviyesizlik’ yakıştırma-
larının küçük düşürücü ve aşağılayıcı olduğu değerlendirilmiştir.

Şikayet konusu yazılar açısından; söz konusu kelimelerde ‘lik’ eki kullanılmak suretiyle 
‘kişinin değil de, yaptığı eylemin konu edildiğini’ savunmak mümkünmüş gibi görünse 
de, bu kelimelerin peş peşe sıralanması ve ısrarla tekrarlanmasıyla şikayetçinin kişiliği 
hedef alınmakta ve okuyucu nezdinde onun hakkında olumsuz değer yargılarının yer-
leşmesi hedeflenmektedir. Her ne kadar bir gazetecinin bir meslektaşı hakkında olum-
suz değer yargılarında bulunması da (kural olarak) mümkün olsa da, mahiyeti itibariyle 
tahkir edici olan türden ifadelerin ısrarla ve art arda tekrarlanması karşısında; meramı 
okuyucuya aktarabilmek açısından eleştiri sınırının aşıldığı; düşünceyi okuyucuya ak-
tarabilmek açısından herhangi bir özel faydası olmayan, gereksiz yere küçük düşürücü 
nitelikli bir söylemin ön plana çıktığı kabul edilmiştir.

Öte yandan, yazılardan birinde ‘Mine Mısıroğlu’ başlığının atılması da tartışılmıştır. 
Azınlıkta kalan üyeler, burada ilgili kişilerin ‘Mine Kırıkkanat ve Kadir Mısırlıoğlu’ söz ve 
söylemleri arasında bir mukayese yapıldığından bahisle bu yöntemde bir ihlal unsuru 
görmemiştir. Buna karşılık çoğunluk, şikayetçinin adının değiştirilmesini eleştiri ve po-
lemiğe dönük olmaktan ziyade, muhatabın kişilik hakkının bir parçası olan ad (isim) 
hakkına bir saldırı olarak kabul etmiştir.

Öte yandan, yukarıdaki bütün tespitlerin Misvak dergisi ve Kadir Mısırlıoğlu bakımından 
da geçerli olduğu belirtilmelidir. Fakat onlardan bir şikayet gelmediği için, konu sa-
dece şikayetçi Mine Kırıkkanat açısından değerlendirilmektedir.

Netice olarak, şikayet konusu yazıların Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları eleşti-
ri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer 
verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesini ihlal ettiğine 5’e karşı 8 oyla karar verilmiştir.
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Bu bakımdan, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan hakkında oy çokluğu ile ‘uyarı’ kararı 
alınması kararlaştırılmıştır.

Not: Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Dr. Başar Yaltı, menfaat çatışması nedeniyle 
oy kullanmamıştır.

BASIN KONSEYİ

YÜKSEK KURULU ÜYELERİ
• Pınar TÜRENÇ (Başkan)
• Murat ÖNOK (2. Başkan Okur Temsilcisi)
• Orhan BİRGİT
• Tufan TÜRENÇ
•  Kenan AKIN
• Atilla GÖKÇE
• Turgay NOYAN
• Doğan SATMIŞ
• Okşan ATASOY
• Ahu ÖZYURT
• Yazgülü ALDOĞAN
• Fehmi KETENCİ
• Mehmet Emin GÜZBEY
• Ali AYAROĞLU

OKUYUCU TEMSİLCİLERİ
• Hüsamettin CİNDORUK
• Turgut KAZAN
• Namık TAN
• Tamer ATABARUT
• Dr. Başar YALTI
• Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU
• Yaman TÖRÜNER
• Melih BERK
• Prof. Dr. Hülya YENGİN
• Hulusi TURGUT
• Prof. Dr. Muhammet ŞAHİN
• Oktay HUDUDİ
• Üstün ÜNÜGÜR

KURUM TEMSİLCİLERİ
• Prof. Metin FEYZİOĞLU (TBB Başkanı)
• Doğan ŞENTÜRK (Fox TV  Haber GYY)
• Tunca BENGİN (Milliyet)
• Yüksel ŞENGÜL (Sözcü)
• Mehmet DURAKOĞLU (İstanbul Baro 

Başkanı)
• Erinç SAĞKAN (Ankara Baro Başkanı)
• Özkan YÜCEL (İzmir Baro Başkanı)
• Tülay ŞUBATLI (İnternet)
• Misket DİKMEN (İGC Başkanı)
• Yılmaz KARACA (TGF Başkanı)
• Veysi İPEK (GGC Başkanı)
• Tuba EMLEK  (Halk TV)
• Yalçın BÜYÜKDAĞLI  (Ulusal- Aydınlık)
• Levent YILDIZ (Kanal B)
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(Oturanlar soldan sağa)  Yalçın BÜYÜKDAĞLI (Ulusal Kanal Temsilcisi), Kenan AKIN (Gazeteci), 
Tufan TÜRENÇ (Gazeteci), Hüsamettin CİNDORUK (Okur Temsilcisi), Okşan ATASOY (Gazeteci), 
Hulusi TURGUT (Okur Temsilcisi)

(Ayaktakiler soldan sağa) Mustafa EŞMEN (Genel Sekreter), Doğan ŞENTÜRK (Fox Tv Temsilcisi), 
Doğan SATMIŞ (Gazeteci), Yazgülü ALDOĞAN (Gazeteci), Başar YALTI (Okur Temsilcisi), Ahu 
ÖZYURT (Gazeteci), (Pınar TÜRENÇ (Konsey Başkanı), Melih BERK (Okur Temsilcisi), Fehmi KET-
ENCİ (Gazeteci), Turgay NOYAN (Gazeteci), Yüksel ŞENGÜL (Sözcü Gazetesi Temsilcisi), Misket 
DİKMEN (İGC Başkanı), Tunca BENGİN (Milliyet Gazetesi Temsilcisi), Atilla GÖKÇE (Gazeteci),
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CEZAEVİ ZİYARETLERİ
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Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, tutuklu gazeteciler Ahmet Altın ve Mehmet Al-
tan’la görüştü

SİLİVRİ’DEN BİR CD RİCASI

Pınar Türenç
Basın Konseyi Başkanı
----------------------------

Kulakları delen bir gürültüyle açılan Demir kapıdan koşar adım soğuk salona koştu Ahmet 
Altan.  Ziyaretten çok Mutlu olmuştu. “Bekliyordum… Uzun zaman oldu… Ne iyi oldu” dedi.  
Plastik masanın, plastik sandalyelerine karşılıklı oturduk. Başladık konuşmaya.

80’li yılların sonuydu. O çalıştığım gazetenin genel yayın yönetmeniydi. Köşe yazarı 
babası Çetin Altan yeni ayrılmıştı. Bense haber merkezinde, haber peşinde koşan ser-
best muhabirdim.

Yıllar uçtu gitti ve şimdi o Silivri zindanında tutukluluğun girdabında, beton ve soğukla 
savaşıyordu.

Türk basını için kapkara bir yıl olan 2017’yi uğurlayıp, yeni umutlar beslediğimiz yeni 
yılın heyecanı içinde, geleceği konuştuk Ahmet Altan ile. Tüm derdi, Türkiye’nin ge-
leceğiydi. Hiç ara vermeden anlattı:

“Türk toplumu sanki bungee jumping yapıyor. Nereye sürükleneceğini bilmeden. Dev-
let ise iflasta. Ülkede en iyi çalışan cenaze işleri. Cenazeler yerine düzenle yerleşti-
riliyor. Ancak yargı, eğitim, sağlık, ahlak çöktü. Üretimsiz ülkelerde ahlak da olmaz. 
Ahlak, demokrasiye bağlıdır. Adeta yok oluş dönemindeyiz. Çıkış yolu ise herkesin 
demokrasiyi keşfetmesidir. Aksi halde çok acı çekilecek.”

Nefes almadan anlatıyordu.

Araya girdim:

“Nasılsın? Günlerin nasıl geçiyor”

Güldü:
“45 yıl önce babam Cetin Altan’ı evden alıp götürmüşlerdi. 45 yıl sonra bizi. Demek 
ki pek bir şey değişmemiş. Babam hukukçuydu. Ama ben böyle dava görmedim. 
Neden bunca gazeteci içerde, anlamak mümkün değil. Yılı aştı, tutukluyum. Okuy-
orum, yazıyorum, kitaplarım, yazılarım birçok dile çevriliyor. On binlerce kitap olarak 
yabancı yayıncılar tarafından okuyucularına ulaştırıyorlar. Düşünceniz, fikirleriniz beton 
duvarların arasında kalmıyor. Sadece bedenim tutsak. Ben de iyi olabilmek için avluda 
yürüyorum. Spor yapıyorum, kilo da verdim.”

“Ya Mehmet Altan? Kardeşinle aynı çatı altındasınız...”

Sustu biran. Yutkundu, devam etti:

“Mehmet’i bir yıl bana göstermediler. Onu çok özledim. Bu da bir işkence.”

“Kiminle aynı koğuşu paylaşıyorsun?”

“STV ve Zaman’dan iki arkadaşla aynı koğuşa koydular beni. Onlar namazında niyazın-
dalar. Tüm dini vecibeleri uyguluyorlar. Dünya görüşümüz çok farklı da olsa, birlikteyiz.
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“Duruşmaya gelmedin. SEGBİS yoluyla içerden savunma yapıyorsun. Neden?”

“O mahkemelerde sanıklar yargıçlardan prestijliyse, yargı çökmüştür. Beni o demir 
yığını nakliye kamyonuna bindiremeyecekler. Hayvan nakleder gibi. Duvarların içinde 
daha özgürüm.”

FETÖ, iktidarı devirme planları, kahrolası 
15 Temmuz darbe kalkışması konularında 
ise, şöyle konuştu:

“Tanrı yalan söylemez. Aksi olursa, o vas-
fı kaybeder. Bu davada kanıt istedim hep. 
Yok, yok. Yoksa, yargıçlık vasfı da kaybolur. 
Hukuk ve adalet peşinde oldum, olacağım. 
Televizyonlardaki konuşmalar suç unsuru 
gösterildi. Tutukladılar. Bence, dışarıdak-
ilerin korkusu, ülkeyi bu hale getiriyor mu 
diye düşünmek lazım. İki günü aynı geçiri-
yorsanız, sen kaybedensin. Bu Hazreti Mu-
hammed’in sözü. Bunu da koğuştaki dini 
bütün iki arkadaştan öğrendim. Ben 70 
yaşından sonra değişemem. Yargı, devlet 
gülünç olamaz. Doğrular neyse peşinde ol-
acaksın.”

“Ya FETÖ? Hiç mi bu gerçek görülmedi.”

“Herkes ortaklıktaymış meğer. Sorumluluk-
lar da ortaktır. Yargıyı kim nasıl ele geçirmiş, 
ona bakmalı. Bir ülkede devlet ve yargı 
gülünç olamaz. Biz, darbenin değil, huku-
kun ve demokrasinin peşindeydik. Aksi için 
kanıt istedik, ortaya konulamadı.”

İzledikleri yolun kendileri için ağır maliyeti olduğunu, Türkiye›de entelektüellerin 
hapse atılmalarının maliyetini ödediklerini söyleyen Altan, «Bir mucize bekliyorum. 
Yoksa ülkemin son dönemecinde acı çekilmesini kaldıramayacağız. Hapisten de 
korkulmamalı. Biz ailecek yaşıyoruz bunları» diye konuştu.

MEHMET ALTAN’IN HAPİSHANEDEN RİCASI

Bu kez Prof. Dr.  Mehmet Altan ile aynı sandalyelerde söyleştik.

O da kilo vermişti. Sağlık sorunlarını yenmeye çalışıyordu. Abisi gibi o da müebbetlikti.

Üniversiteden atılmıştı. İsyandaydı.

“Bizi aslında suç işleyerek burada tutuyorlar. Ben mi cebir ve şiddet kullanarak anayasal 
düzeni değiştirmeye kalkışmışım... Ben mi din devleti için düzeni değiştirecekmişim… 
Nerede suçum?18 sayfalık mütalaa ile delilsiz yargıladılar. Tutukladılar. Oysa hangi 
delile dayalı olduğu söylenmeliydi. İlk kez, AİHM ve Avrupa, bizim için müdahil oldular. 
‘Altanların davası, bir tiyatrodur’ dediler. Bile bile bizi tutuyorlar. 14 Temmuz’daki tel-
evizyon programını darbeye bağladılar. Zorlama ve beyhude hepsi. Nerede yasalara 
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konulan şiddet? Fikir özgürlüğünü koruyan yasalara da aykırı bu işler ama zorla tutu-
luyoruz. Adalet Bakanlığı’na, HSK’ya da mektup yazdım, anlattım. Tarihe geçsin diye.”

Mehmet Altan’a, ayları nasıl yaşadığını da sordum. Güldü:

“İnanmayacaksın, bir CD çalışması yapıyorum. Ben müzikten pek anlamam aslında. 
2017’nin en popüler şarkı ve türkülerini topluyorum. Mesela, Ben Yoruldum hayat-
tan… Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’nde yazdığı Mahpushane Türküsü şiirindeki 
‘Başın öne eğilmesin/ Aldırma gönül, aldırma/ Ağladığın duyulmasın/Aldırma gönül, 
aldırma’ dizeleri. Cigaramın dumanı, gibi… Bunları tek CD’de topluyorum. Sezen 
Aksu’dan ricam var. Bana bu konuda destek olabilir mi acaba? 15 şarkılık bir CD.” 
Gülerek müzik sevdasını anlattığı beton görüş odasının kapısındaki infaz memurundan 
bu arada bir bardak su istedim. Acıkmıştım da. Bir de bisküvi. Yanıt, olumsuz olunca, 
Mehmet üzüldü:

“Biz yemek yedik, sen aç kaldın. Maalesef böyle işte.”

Yemekleri sordum ona, “Sorun yok” dedi. Az yediğini de ekledi.

Kiminle aynı koğuşu paylaştığını anlatırken, abisi gibi, aynı kaderin içindeydi.

“Dini bütün iki arkadaşı bizim yanımıza veriyorlar. İdare ediyorum. Şimdi yeni bir kitap 
yazıyorum. 21. Yüzyılın el kitabını hazırlıyorum. 30 yıllık hocalığımı da bitirdiler. 30 
bin öğrenci yetiştirdim. 40 kitabım var. 1993 yılından beri profesörüm. KHK ile işten 
atıldım. ‘1 dolar bulduk evinde’ dediler, içeri attılar. Eşimin seyahatten kalan bozuk 1 
dolarıyla tutuklandık. ‘Pastör’ adıyla telefonu dinlemişler. 2 hakim için de dava açtım. 
MİT adına dinlemişler üstelik. Ama yazmaya düşünmeye üretmeye devam ediyoruz.»

Ahmet Altan’ın iyiı olduğunu anlatınca ona, duygulandı. Özlemişlerdi birbirlerini.

“Ahmet’in ‘Son oyun’ kitabının, Washington Post gazetesince ‘Dünyada 2017’nin En 
İyi 50 Kitabı’ arasına alınmasına çok sevindim.  İşte bu... Her şey geçecek, biliyorum.”

Ya FETÖ olayı? dediğimde, kızgındı:

“Amacımız hep en iyi demokrasi içindi. Lanet olsun... Bizim çizgimizi karıştırmasınlar. 
Şiddet içinse iddia gerekir. hani kanıt? Bu Nasıl örgüt üyeliği? İslamcı örgüt üyesi ola-
mayacağım ortada. Böyle dava görmedim. Kanıt bekliyorum, Silivri’de.”  

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, tutuklu gazeteciler Şahin ALPAY ve Ali BULAÇ’la görüştü.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Adalet Bakanlığı’ndan izin alabildiği her fırsatta Silivri 
Cezaevi’ndeki tutuklu gazetecileri ziyaret etti
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“NEYİM KALMIŞ Kİ MÜEBBETLİK OLUYORUM”

Pınar Türenç
Basın Konseyi Başkanı
----------------------------
Açık görüş salonuna mevcutlu getirilen Şahin Alpay’ı 18 ay sonra ilk kez görüyordum. 
Yorgundu.

Omuzları çökmüştü.

Merhaba dediğimde sesimi iyi duyamadığını fark edince, masanın karşı tarafından 
daha yüksek sesle yineledim:

“Nasılsınız? “

Ben devamını getiremeden, anlatmaya başladı köşe yazarı Şahin Alpay:

“Ah Pınar hanım ne iyi oldu, geldiniz. Bizler, buralarda kaldık işte. 18 ay oldu, tu-
tukluyum. Zaman gazetesinde değil de başka gazetede yazsaydım, başıma bu işler 
gelmeyecekti.”

Karşılıklı konuşurken, kulağının da artık iyi 
duymadığını söyledi ve eliyle kulağını tut-
arak yanıt verdi.:

“Darbe diyorlar. Benim darbeyle ne işim 
olabilirdi ki. Sadece muhalif bir duruşum 
var. Daha önce Milliyet’te yazıyordum. 
Oradan çıkınca Zaman dan teklif geldi, 
yazdım. Ben yazmak istiyordum, orada 
imkan buldum. Yazılarım yıllarca ortada. 
2013-2014 arasındaki yazılarımdan 7 ta-
nesinin başlığı delil gösterildi. Böyle bir 
şey olabilir mi? Terör ve darbeye böyle mi 
karışır insan.”

75 yaşındaydı. Yüksek tansiyon, şeker, bel 
fıtığı, uyku apnesi, kulak, trioid hastalıkları 
ile 1.5 yıldır beton duvarlar arkasında 
boğuştuğunu anlatıyordu.

Saçları giderek beyazlaşmıştı. Çökmüş ru-
hunu her haliyle yansıtıyordu.

“Ben kaç yıl daha yaşayacağımı bilmi-
yorum. Hayatımın son demlerini benden 
çalıyorlar. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet 
istiyorlar. Neyim kalmış ki müebbetlik 
oluyorum. Yazık… Eşim de benim gibi. 
Artık el ele vereceğimiz yıllarımı, beton 
duvarlar arasında, parmaklıklar arkasın-
da, gökyüzüne hasret geçiriyorum.”
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Zaman ve Rota haberden 2 tutukluyla günlerini geçiriyordu koğuşunda:

“Ben dindar değilim. Onlarsa oruç ve namazlarındalar. Onların dualarının arasın-
da küçük koğuşumuzda yaşıyoruz. En başta şunu savunmuştum: İslam’la demokras-
inin bağdaştırılması için AKP belki de ülkemiz için bir şanstı. Böyle zannetmiştim. 
yanılmışım,”

“Ya FETÖ olayı? Onu ne Zaman fark ettiniz?”

“- FETÖ cemaatini ben şahsen göremedim. Yoksa darbe yanlısı örgüt içinde niye du-
rayım ki. Şuna inanın, iyi niyetimin ve demokrasi aşkımın sonucu buralardayım. Yıllar 
önce İsveç’te katıldığım sol anlayış çizgisinde yıllarca sosyal demokrasi için yazdım. 
Doktoram var bu konuda. Bahçeşehir Üniversitesi’nde hocalık yaptım. Zaman da 
yazdım. Tüm bu yaptıklarım çerçevesinde, en son darbeye destek verecek kişi ben 
olurum herhalde. Vicdansızlık bu. AB merkezini savundum. Kürt meselesine bakışım 
ortada. TV programındaki sözlerimle suçlanamam. Türkiye’deki en özgürlükçü pro-
gramdı.”

Tutukluluğunun 9.ayında ancak iddianamesi hazırlanıp mahkemeye çıkarıldığını da 
söyleyen Şahin Alpay, “Artık tutuksuz yargılanmak istiyorum. Açık  görüş günüme 
anjiyo koydular, tabii Eşimle görüşmeyi tercih ettim, şimdi hala anjiyo günü bekliyorum, 
inanabiliyor musunuz. Hapisten çok ama çok yoruldum.»

Koğuştaki sıkıntılarını da anlatırken, zorlandı:

“-Tuvaletler alaturkaydı. Bel fıtığım var, eğilemiyordum. Neyse yeni yapıldı. Prostat 
kanseri şüphesi de var. 80 yaşına giderken bunları Nasıl çekeyim.”

Umudunu yitirmek de istemiyordu Şahin Alpay:

“Tüm umudum Anayasa Mahkemesi ile AİHM de. Avrupa İnsan hakları mahkemesi bizi 
ilk görüşülecek sıraya koydu. AİHM’e kaldı umutlar.”

EMSALİN SİRAYETİ 

Yaklaşık 550 gündür parmaklıklar arkasında tutuklu olan gazeteci Ali Bulaç ise, “Delil 
yok, yazı var. AİHM’e gittik. Bekliyoruz” diye söze girdi.

Şahin Alpay›ın çaresiz ruh halinden henüz kurtulmamıştım ki, karşıma şık yün 
kazağıyla gülümseyerek oturan Ali Bulaç, daha umutlu konuşuyordu.

“Aylar sonra mahkemeye çıkarılıyorsunuz. Darbe ve terörle ilgili kanıt istiyorsunuz, 
yok. AİHM, Türkiye’den yanıt istiyor, cevap verilemiyor. Nasıl bir hukuk anlayışı, adalet 
arayışı? AİHM, Türkiye’ye yazı gönderdi, maddi ve manevi hasarın belirlenmesi istendi. 
Cevap veremediler. Kitaplarımız satılmıyor. Hesap yapılmış. Ayda 20 bin avro kaybımız 
var. Altan kardeşler de aynı davadalar. AİHM, 10 tutuklunun başvurusunu öncelikli ele 
aldı. Her güne 1000 avro kaybı yapıldı. Altanlar, Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Atılla Taş, Den-
iz Yücel, Murat Aksoy, ben hepimiz AİHM kararını bekliyoruz.18 ay çarpı 20 bin avro.»

“Zengin oldunuz” diye gülüştük.

“Maddi kaybımız çok tabii. Ama ülkenin itibarı daha önemliydi. Avrupa’dan 13 uluslar-
arası kuruluş da davaya müdahil oldular. Türkiye de gazeteci, yazar, düşünürlerin ifade 
özgürlüğü ihlal edilmiştir diye. Şimdi, emsalin SİRAYETİ de olacak ve diğer gazetecil-
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ere yansıyacak bu karar. Haksız tutukluluğa karar verilince, gazetecilerin yazdıklarından 
ötürü tutuklanmamaları asıl olacak. Yazılanlarda şiddet unsurunun da olmadığı ortada. 
Ülkemin böyle bir durumda kalmasına üzülüyorum.”

“Ya FETÖ?” der demez, Bulaç şöyle konuştu:

“Lanet olsun FETÖ. Algı oluşturmaya çalışıyorlar.”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Enis Ber-
beroğlu ile görüştü.

BİR YILDIR TEK BAŞINA
Pınar Türenç
Basın Konseyi Başkanı
----------------------------
”Beni korkutabildikleri kadar korkuttular. Limitlerimi öğretmeye çabaladılar. O limitler 
yok mu o limitler..”

40 yıllık meslektaşımız, son dönemde ise milletin vekili, yaklaşık 1 yıldır tutuklu Enis 
Berberoğlu konuştukça, oturduğum plastik sandalyeye daha bir çöktüm, küçüldüm. 
Keşke yok olabilseydim o anda.

Aramızdaki betondan bloğun bir yanında Enis, 40 santim ötesinde ise dışardakiler. 
Yani infaz memurları ve meslektaşı. Daha önceki gelişim kış ayazındaydı. Bu kez ki açık 
görüşümüzde, sözde moralleşip, dertleşiyorduk:

”İnsan, limitlerine dayanınca, dışar-
da olanları üzmemek, yormamak isti-
yor. Tam o noktada en sevdikleriniz var 
çünkü. Aileniz. Sonra partiniz ve size 
oy verenleriniz. Onları üzmemeliyim 
diyorsunuz. Duruyorsunuz. O limitler-
imi bu süreçte bana öğrettiler işte.” 
Enis, yaşadığı süreçte en önemli değer-
lerini sıralarken, zorluklara nasıl göğüs 
germeyi öğrendiğini anlatıyordu.

”60 yaş sonrası kimsenin kahramanı ol-
mak da istemem. Bize gazetecilikte 
‘özne’ olmamayı öğretmişlerdi. Zorluklara 
böyle karşı durmaya çalışıyorum” derk-
en, bir kısım medyanın çok acımasızca 
saldırdığını kaydediyordu:

” İçerde infazı yaşıyorken, bir de bazı me-
dyanın yaptığı ikinci infazla karşı karşıya 
kalıyorsunuz. Bu ikinci infaz daha ağır 
yaşanıyor. Dediklerimi, en iyi içerde olan-
lar anlayabilir. Yani aynı koşulları soluyanlar. 
Onun için diyorum ki, korkutabildikleri kadar 
beni korkuttular. Sabrediyorsun her şeye.”
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KOĞUŞTA TEK BAŞINA

Enis Berberoğlu, geçen yılın mayıs ayından beri Maltepe Cezaevi’nde ‘tutsak’. 
Daha önce medyada yayınlandığı halde, bir süre sonra Cumhuriyet gazetesinde de 
yayınlanan MİT TIR’ları haberini Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılanan, en son 
5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, ”Her şeye rağmen, adalete ve Türk 
hukukçularına güvendiğini” belirtirken, isyan etti:

”Ben nasıl casus olabilirim? Hem de Suriye casusu. Hakkımdaki tüm iddiaların temelsiz 
olduğu öylesine açık ki. Bu davanın bir daha Çağlayan’a gitmeyeceği de açık. Başvuru 
yaptığım Anayasa Mahkemesi’nden kararımın çıkacağını umuyorum. Hiçbir yasa mad-
desine uymayan bir durum yaşanıyor. Daha ne kadar tutacaklar ki. Casusluk, zorlayıcı 
bir suçlama. Bundan da ceza verilemez. Umudum var. İşi zamana bıraktılar. Artık ger-
miyorlar. Konjonktür de bunu gerektiriyor bence.”

-Koğuşunda neler yapıyorsun? diye sorduğumda, başladı anlatmaya:

”İkinci kitabımı yazıyorum. Bitmek üzere. Adı, ‘Koğuşta tek başıma’. 1 Aralık 2017 ile 13 
Şubat kararları arasında kalan süreci uzun makaleler halinde yazdım. AVM siyasetini, AVM 
tarzı toptancı siyaset mantığını, oy toplama siyasetini yazmaya çalıştım. İçinde bir de özel 
bir öyküm yer aldı. Okuyunca ilginç gelecek herkese. Bunun heyecanını duyuyorum.”

– Ya sağlığın?

”Sağlığım iyi. Küçük avlumda koşuy-
orum. Her gün 40 dakika spor yapıyorum 
. İnfaz memurlarını görüyorum sadece. 
Koğuşumda yaklaşık bir yıldır tek başı-
mayım. Konuşmak, dertleşmek mümkün 
değil. Hiçbir mahkumla da turlayama-
dım. Çünkü o medya infazları yüzünden 
güvenliğimi üst derecede sağlıyorlar. 
Yoksa altından kalkılmaz. Son dönemde 
doktora ve mahkemelere de gitmek is-
temiyorum. Koğuştan dışarıya çıktığımda 
bileklerime takılan kelepçeyi kabul edem-
iyorum. Bitecek bu günler de. Az kaldığını 
düşünerek koğuşun avlusundan bir avuç 
gökyüzüne bakıyorum . Bekliyorum.”

Enis’le vedalaşıp görüş odasından 
dışarı çıktığımda, yeni kıpırdama-
ya başlayan bahar tüm renkleriyle 
hissedildiği halde, Maltepe 2 Nolu 
Cezaevi’nin yollarında boğulacak gibi-
ydim. Bu koşulları anlamak ne zordu. 
Koşarcasına araca bindim, uzaklaştım.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Enis 
Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti
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BASIN KONSEYİ 31 YAŞINDA
Basın Konseyi 31’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Basın Konseyi Başkanı Pınar 
Türenç’in ev sahipliğinde Caddebostan Büyük Kulüp’te 10 Şubat Cumartesi günü 
gerçekleştirilen ve Yüksek Kurul üyelerin de hazır bulunduğu gecede, basının içinde 
bulunduğu durum tüm çarpıcılığı ile ortaya konuldu. Basın Konseyi kuruluş yıldönümü 
kutlamasına Oya Berberoğlu’nun gözyaşları ve eşi Enis’in mektubu… Cindoruk’un 
notu… Cezaevindeki gazetecilerin çırpınışları… Tahliye olan bir gazeteci… 70 yıllık 
basın emektarı Ara Güler’e ‘yaşam boyu meslek ödülü’ verilmesi damga vurdu. 
Tutuklu gazeteci- milletvekili Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu, Silivri 
Cezaevi’nden yeni tahliye edilen gazeteci Gökmen Ulu ve 70 yıllık gazeteci-foto mu-
habiri Ara Güler, gecenin ‘onur konukları’ oldu.

TÜRENÇ: MÜCADELEYE DEVAM
Gecenin açış konuşmasını yapan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, 1986 yılından bu 
yana demokrasi, temel haklar, ifade özgürlüğü, basın hürriyeti gibi değerler için mü-
cadele ettiklerini, Basın Konseyi’nin geçen ekim ayında Avrupa Basın Konseyleri üyesi 
olduğunu belirtti.

“Haberleşme Bakanı’nın sözünü kesen robota bile özür diletilen bir dönemden geçi-
yoruz” diyen Pınar Türenç, “Türkiye’de yaşamak zor, gazeteci olmak ise daha zor olsa 
da demokratik değerlerin yaşatılması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Basın konseyi olarak, çok sayıda tutuklu gazeteciyi cezaevinde ziyaret ettiğini anlatan 
Pınar Türenç, bu ziyaretlerin notlarını medyaya aktararak seslerinin duyulmasını 
sağladığını da söyledi. “Artık tutuklu gazeteciler özgür bırakılmalıdır” diyen Türenç, 
Basın Konseyi’nin başından beri tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istediğini, 
bu sağlanıncaya kadar da mücadele edeceklerini söyledi. “Gazetecilerden terörist 
çıkartılamayacağını belirten Pınar Türenç, “Gazetecilikle teröristlik bağdaşmaz. 
Bağımsız, özgür habercilik asıldır. Yasaklarla gazetecilik yapılamaz” dedi.

FOTOGRAF ALTI VAR
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ENİS BERBEROĞLU’NUN MEKTUBU
Gecenin onur konuğu Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Ber-
beroğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu oldu.  Duygularını aktarırken gözyaşlarına 
hakim olamayan Berberoğlu, eşinin cezaevinden gönderdiği mektubu da güçlükle 
okuyabildi. “Enis’in dışarıdaki meslektaşlarına sevgilerini getirdik. Bu günlerin de 
aşılacağını iletti hepinize” diyen Oya Beberoğlu, “Umarım salı günü verilecek karar 
siyasi değil hukuki olur” dedi.

Bu salı günü karar duruşması yapılacak Enis Berberoğlu, cezaevinden gönderdiği me-
ktupta şunları söyledi:

“Hep adalet ve özgürlüklerden söz ederiz. Ama yokluğunu en fazla cezaevinde hissed-
eriz ya... İşte o misal, medyada örgütlenme özdenetim çaları da buradan bakılınca 
çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Koğuşuma her gün 15 gazete geliyor. Ama 
maalesef bu kadar gazete sayesinde bile daha fazla haber, farklı yorum okumak müm-
kün olmuyor. Matbaa yerine fotokopi makinesi ile üretilmiş gibi aynı haber, başlık ve 
yorumu yaymaya çalışanların sayısı giderek artıyor. Buna karşılık, doğru ve dengeli 
haber-yorum peşinde koşan gazetelerin sayfa sayısı azalıyor, çalışanları eksiliyor, hatta 
cezaevin düşmeleri kimseyi şaşırtmıyor.

ÖZELEŞTİRİ YAPTI 
Medyada bugünlerde çok kısa sürede, tek bir patron veya iktidarın baskısıyla gelin-
medi kuşkusuz. Bu süreçte ben dahil çok sayıda yöneticinin suçu ve günahı var. Söyle-
meden geçmeyeyim. Bu örgütlenme ve özdenetim nedeni olarak kurulan Basın Kon-
seyi ile genç muhabirlik günlerimde tanıştım. Ne yazık ki, tıpkı Gazeteciler Cemiyeti 
ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihmalin 
sonuçlarını, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkum siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla 
ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders 
çıkarır. Okur, izleyici ve kullanıcılar doğru ve dengeli haber – yorum kaynağına ulaşır. 
Özgür medya, hak, hukuk ve adalet uğruna verilen her mücadeleye katkımdan emin 
olmanız dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” 

CİNDORUK’TAN, BERBEROĞLU’NA 4 KELİMELİK MEKTUP
Oya Berberoğlu’na, ünlü siyasetçi ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Hüsamettin 
Cindoruk’tan destek geldi. Eşi Dilek Cindoruk’la birlikte katıldığı gecede küçük bir not 
kağıdına el yazısıyla yazdığı 4 kelimelik mektubu, eşi aracılığıyla Enis Berberoğlu’na 
gönderen Cindoruk, kendisine hapishanede ne yapması gerektiği konusunda tecrübe-
sini aktardı.
27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan 
askeri darbe sonrasında siyasilerin 
yargılandığı Yassıada davalarında 18 
eski milletvekilinin avukatlığını yapan 
Hüseyin Cindoruk, Yassıada Mahkem-
esi’ne hakaretten Balmumcu Sıkıyöne-
tim Tutukevi’ne götürüldüğünü söyle-
di. Cindoruk, yaptı kısa konuşmada, o 
günlere dair anısını şu sözlerle aktardı:  
“Eski bir binaydı. Tuvalete gitmek için 
size demir çubuklar veriyorlardı fare-

Pınar Türenç, Mamtaz Uddin Ahmad’a, Basın 
Konseyi’nin rozetini taktı
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leri kovalayacaksınız önce diye. Çok zor şartlardı. 28 yaşındaydım o zaman. Bir aile 
büyüğüm bana bir not yollamıştı, sabah akşam oku diye. 4 kelime... Şimdi ben de o 
notu Oya kızımla birlikte Enis’e gönderiyorum. Çünkü bana çok moral vermişti. Al-
lah’ım, beni mağlup ve mahcup etme. Meyus ve mahzun etme. Ve beni buradan çıkar. 
2,5 ay sonra yüksek bir moralle çıktım. Ve hayatım boyunca bu dört kelimeyi tekrar 
ettim, en moralsiz günlerimde de.”

Cindoruk, Enis Berberoğlu’na ilettiği kısa bir notta şöyle dedi:

“Mağlup ve mahcup olma! Meyus ve mahzun olma.”

ESKİ BÜYÜKELÇİ TAN: BOŞU BOŞUNA
Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan da kısa konuşmasında Türkiye’nin içinden 
geçtiği sürece vurgu yapıp, “Bugünleri aşacağımızı düşünüyorum. Zorlu olacak, kolay 
bir süreç değil. Hepimiz bir bedel ödüyoruz. Çok yakın çalıştığımız arkadaşlarımız ciddi 
sıkıntılar içindeler. Enis Berberoğlu, kendisiyle çok yakın mesai yaptığım bir arkadaşım-
dı. Boşu boşuna orada günlerini geçirmekte” diye konuştu.

Gazeteci Gökmen Ulu da, “Silivri zindanından geliyorum. Tutuklu tüm gazetecilere 
özgürlük getirilmeli” diye konuştu.

Bir gün önce Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi av. Turgut Kazan’ın cezaevinde ziyaret 
ettiği gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da Basın Konseyi yaş gününe gönderdiği mesajı okundu. Il-
ıcak mesajında “Daha güzel, daha özgür ve daha demokrat bir Türkiye’de buluşacağımız 
inancıyla hepinize en içten duygularımı, selam ve sevgilerimi yolluyorum” dedi.

ARA GÜLER’E ‘YAŞAM BOYU MESLEK ÖDÜLÜ’
70 yıllık foto muhabiri Ara Güler’e de gecede, meslekte geçen 70 yılın anısına, 
‘Yaşam boyu meslek ödülü”nü ve Basın Konseyi’ni simgeleyen ‘mavi kuş’u Konsey 
Başkanı Pınar Türenç verdi. Daha sonra , Ara  Güler’in çektiği ‘Yavuz’ zırhlısı bel-
geseli gösterildi. Çekimi 20 yıl süren ve ‘Yavuz’ zırhlısının sökülüp parçalanmasının 
görüntülerinin, dramatik bir anlatımla aktarıldığı belgesel büyük ilgiyle izlenildi.

Belgesel, 1980’li yıllarda uzun bir süre yasaklanmıştı.

Ara Güler, hayatı boyunca bir foto muhabiri olarak kaldığı için kendini mutlu saydığını 
söyledi. Afrodisias antik kentini bularak insanlığa kazandıran kişi olarak da bilinen Ara 
Güler, “Ben o taşların fotoğraflarını çekerek, 3 bin yıl sonra konuşmalarını, dertlerini 
anlatmalarını sağladım” dedi.

OKTAY EKŞİ: ARA GÜLER, İKİ NUMARA BÜYÜK
Gecede konuşan Basın Konseyi eski Başkanı Oktay Ekşi ise, “Ara Güler, Türk Basın 
dünyası için iki numara büyük bir gazeteci ve foto muhabiridir. Kendisi bilindiği gibi 
Afrodisias antik kentini gün yüzüne çıkaran kişidir. Ancak çektiği fotoğrafları, o dö-
nem çalıştığı medya kuruluşunun yazı işleri müdürüne anlatamamış, Alman Stern 
Dergisi’nde yayınlatmıştır. Almanlar fotoğrafları yayımlayınca, Türk basını da olayın 
öneminin farkına varmış, konuyu gündemine ancak o zaman alabilmiştir” dedi. 
Tutuklu gazeteciler ve sınır ötesi harekattaki şehitler nedeniyle müziksiz yapılan 
gecenin sonunda Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri ve konuklar 31’inci yaş pastasını 
birlikte kesti.
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KİMLER VARDI?
Basın Konseyi’nin 31’inci kutlama yemeğinde, Yüksek Kurul üyeleri Hüsamettin Cindo-
ruk, Tufan Türenç, Turgut Kazan, Kenan Akın, Murat Önok, Başar Yaltı, Yalçın Büyük-
dağlı, Turgay Noyan, Prof. Muhammed Şahin, Prof. Fatoş Adiloğlu, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Mehmet Emin Güzbey, Üstün Ünügür, Melih Berk, 
Şan Özalp, Atilla Gökçe, Okşan Atasoy, Yaman Törüner, Doğan Satmış, Fehmi Ketenci, 
Cenk Saltık, Levent Yıldız, Tuba Emlek, Tunca Bengin, Basın Konseyi Vakfı üyeleri Seda 
Kaya Güler, Elif Atayman, Hilmi Bengi, Namık Tan, Faruk Şen, Arif Dizdaroğlu, Samsun 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı yer aldı. 

Basın Konseyi’nin tutuklu gazetecilere atfen Silivri’de yaptığı toplantıların ev sahibi 
olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da gecenin konukları arasındaydı.
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KUTLAMA GECESİ BASINDA YER ALDI
Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci- milletvekili Enis Berberoğlu’nun, Basın 
Konseyi’nin 31’inci kuruluş yıldönümü gecesine eşi Oya Berberoğlu ile ilgili gönder-
diği ‘Meslektaşları Mektup’ ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Hüsamettin Cindo-
ruk’un ona gönderdiği 4 kelimelik mektup Hürriyet’te yer aldı. 

Oya Berberoğlu’nun gecede okurken gözyaşlarına hakim olamadığı mektubunda 
Enis Berberoğlu, “Hep Adalet ve özgürlükten söz ederiz. Ama yokluğunu en fala 
cezaevinde hissederiz ya… Medyada örgütlenme özdenetim çabaları da buradan 
bakılınca çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki tıpkı Gazeteciler Cemi-
yeti ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihma-
lin sonuçları, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkum siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla 
ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders 
çıkarır.”  Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyesi Hüsamettin Cindoruk da eşi Oya Berber-
oğlu aracılığı ile Enis’e şu dört kelimelik mektubu gönderdi: Mağlup ve mahcup olma! 
Meyus ve mahzun olma.”

3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLAMASI
Basın Konseyi olarak, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü, gazeteci Abdi İp-
ekçi’nin şehit edildiği nokta olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki anıtı önünde ku-
tladık. Özgürlük sembolü güvercinler uçurduğumuz etkinlikte konuşan Basın Konseyi 
Başkanı Pınar Türenç, tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını isteyerek, “Abdi 
İpekçi’nin anıtı önünde onlarca yıl sonra yine ‘Basın Özgürlüğü’ diye haykırıyoruz” 
dedi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç,  Onursal Başkan Oktay Ekşi, İkinci Başkan 
Murat Önok, Basın Konseyi üyeleri Tufan Türenç, Atilla Gökçe,  Okşyan Atasoy, Başar 
Yaltı, Doğan Satmış, Yalçın Büyükdağlı, Tuba Emlek ve Tülay Şubatlı, Beasın Konseyi 
Genel Sekreteri Mustafa Eşmen’in yanı sıra etkinliğe çok sayıda basın mensubu ve halk 
katıldı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün 3 mayıs 2018. Dünya basın özgürlüğü günü demokrasinin vazgeçilmez unsuru 
olan basın ve ifade özgürlüğü, n zor dönemini yaşıyor.

Basın Konseyi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü, Nişantaşı’nda Abdi İpekçi Anıtı önünde kutladı
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Birleşmiş Milletler’in Danışman üyesi olan Basın Konseyi olarak ,3 mayıs Dünya Basın 
özgürlüğü gününde, çok anlam yüklü bir noktadan seslenmek istedik.

1 şubat 1979 günü , Milliyet gazetesinin 
genel yayın yönetmeni, başyazarı gazeteci 
Abdi İpekçi’nin şehit edildiği bu köşede 
yer alan anıtının önünde, İpekçi’nin onlar-
ca yıl kalemiyle savunduğu basın 
özgürlüğünü, yıllar sonra bizler savunmaya 
devam ediyoruz. 1957 yılındaki bir yazısın-
da Abdi İpekçi, şöyle der: ‘‘Devlet kon-
trolünde olan bir radyo veya bir ajansın 
yüzde yüz tarafsız kalabileceğini kabul et-
mek hayalde mümkündür. Yasaklar, 
okuyucumuza haber verme vazifemizin 
çıkmaza girmesine neden olur.’ Yıllar sonra 
ise, Abdi İpekçi’nin mücadele ettiği o yas-

akların boyutunun çok derinleştiğine 
tanığız, daha da kötüsü bunu yaşamak-
tayız. Siyasi anlayışın denetimi medyayı 
kuşattı.

Basın şehidi verdiğimiz bu köşede basın 
özgürlüğü için, dün olduğu gibi bugün 
de mücadeleye devam etmek zorun-
dayız.

Türkiye, gazeteciler için “ EN BÜYÜK” 
hapishane olarak dünya raporlarında 
yerini almakta. 180 ülke içinde Türki-
ye, basın özgürlüğü endeksinde en alt 
sıralarda. En fazla gazetecisi hapiste 
olan ülkenin yurttaşları olarak utanıyoruz 
ve bu durumu Türkiye hak etmiyor. Türk 
basınına yönelik sansür, baskı, yıldır-
ma çabaları Türkiye’de gazeteciliği can 
çekişen noktaya getirdi. Oysa Türkiye 
demokrasi ile yönetilen ülkeler içinde 
yer almakta. Gerçek tablo ise, Türkiye’yi 
ifade ve basın özgürlüğünün en hızla 
gerilediği ülkeler içine itmiştir. Eleştirel 
gazetecilik saldırı altındadır. Dünya 
basın özgürlüğü endeksinde, haritanın 
en karanlık yerinde, 157’nci sırada yer 
almak Türkiye’ye yakışmıyor. Sıralam-
ada altımızdaki ülkeler Kazakistan, 
Irak, Mısır, Libya, İran, Sudi Arabistan, 
Çin, Suriye, Kuzey Kore. İfade ve basın 

Basın Konseyi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü 
Günü etkinliğinde, Nişantaşı’nda Abdi İpekçi 
Anıtı önünde beyaz güvercinler uçurdu.
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özgürlüğüne saldırı olmaksızın yol alınması gerekirken, her yıl giderek ağırlaşan ve 
son yıllarda zirve yapan baskılarla mücadele edip, yaşamaya çalışan medyamız var.  
Bugün 3 Mayıs. Bugün gerçekleri öğrenme ve iletme özgürlüğüne kavuşma günüdür.

Bugün sorgulayan gazeteciliğin yaşatılma günüdür.

Bugün halkın haber alma hakkına sahip çıkma günüdür.

Bugün sansürsüz, soru sorulabilecek ortamda gerçeği halka ulaştırabilme umudunu 
taşıdığımız gündür. 

Bugün Silivri zindanlarında sadece gazetecilik yaptıkları için hapis olan gazetecilerin 
serbest kalmalarını beklediğimiz gündür. 

Tam bir kuşatma altındaki basın özgürlüğünün O HAL altında yaşanamayacağını da iyi 
biliyoruz. Sadece seçimlere 52 gün kala değil, daima insan hakları, basın özgürlüğü, 
halkın haber alma hakkının eksiksiz yaşatılması gerektiğini belirtiyoruz ve bütün bu 
hakların bugün derhal hayata geçmesini talep ediyoruz. 

3 Mayıs basın özgürlüğünün önemini anlamak ve onu kaybetmemek için mücadele 
günüdür.   Mücadelemize devam etmeye kararlıyız.’’ 

Pınar Türenç’in konuşmasının ardından Basın Konseyi üyeleri, Abdi İpekçi Anıtı’ndan 
gökyüzüne beyaz güvercinler uçurdu, anıta karanfiller bıraktı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE KONFERANS
Basın Konseyi, düzenlediği etkinliklerin yanı sıra basın meslek örgütlerinin düzenlediği 
çeşitli etkinliklerde de yer aldı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İstanbul’un yanı 
sıra başta Ankara İzmir ve Eskişehir başa olmak üzere çeşitli illerde davet edildiği to-
plantı ve konferanslara da katıldı.

Başkent Üniversitesi’nde konferans veren Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Prof. Dr. Mehmet 
Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali Haberal ile birlikte.
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Bu toplantı ve konferanslar Basın Konseyi’nin daha geniş kitleler tarafından tanınıp 
bilinmesini sağlamada etkili oldu.

Pınar Türenç’in, Başkent Üniversitesi’ndeki 
konferansı ilgiyle izlendi.

Pınar Türenç, Ankara’da Başkent Üniversitesi’nde
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BANGLADEŞ BASIN KONSEYİ 
BAŞKANI AHMAD, KONSEYİMİZİ 
ZİYARET ETTİ
Türkiye’de bulunan Bangladeş Basın Kon-
seyi Başkanı yüksek yargıç Mamtaz Uddin 
Ahmad, 9 Ekim günü Basın Konseyi Baş-
kanı Pınar Türenç’i ziyaret etti. Ziyaret sıra-
sında iki ülkenin Basın Konseyleri arasında 
görüş alışverişinde bulunulurken, kayıp 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının da 
bir ar önce aydınlatılması istendi. 

Ziyaret sırasında Basın Konseyi Başkanı 
Pınar Türenç, Suud gazeteci Cemal Kaşık-
çı ile ilgili Türk Basın Konseyi’nin girişimle-
rini anlattı. Ahmad ise 2 Ekim günü Suudi 
Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 
gittikten sonra bir daha kendisinden ha-
ber alınamayan Suud gazeteci Kaşıkçı 
olayı ile ilgili “Bu olaydan çok kaygılıyız. 
Ancak Türkiye’den çok Suudi Arabistan’ın 
sorumluluğundadır. Suudi Arabistan Kon-

solosluğu ve hükümetinin bu konuyu mutlaka açıklığa kavuşturması gerekir” dedi.

Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri Tufan Türenç, Doğan Satmış, Turgay Noyan, Melih 
Berk, Tamer Atabarut, Kıbrıs Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hançerli’nin de 
bulunduğu ziyarette Mamtaz Uddin Ahmed, Bangladeş Basın Konseyi olarak ülkesin-
de yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi, ülkesindeki medyanın durumunu anlattı. Böl-
gelerindeki 8 ülkenin Güney Asya Basın Konseyleri Birliği’ni kurduklarını belirten Ah-
mad, “Bangladeş’te ifade ve basın özgürlüğünün daha iyi noktalara ulaşması için 
mücadele ediyoruz. Uluslararası alanda ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Basın ve 
ifade özgürlüğü için hep beraber savaşmaya mecburuz” diye konuştu.

Basın Konseyi’ni, 27 Ekim’de Sri Lanka’da yapılacak Güney Asya Basın Konseyleri Bir-
liği toplantısına gözlemci olarak katılmaya davet eden yüksek yargıç Mamtaz Udddin 
Ahmad’a bu arada Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de Türkiye’de ifade ve basın 
özgürlüğü alanında yapılan çalışmaları, medyanın durumunu ve gazetecilerin karşı kar-
şıya olduğu zor koşulları anlattı. 

Pınar Türenç, ziyareti nedeniyle teşekkür ettiği Bangladeş Basın Konseyi Başkanı Ah-
mad’a, Basın Konseyi’nin rozetini taktı. Mamtaz Uddin Ahmad da Türenç’e, Bangla-
deş’in kurucusu Mucibur Rahman’ın yaşamı ve anılarını içeren kitabı hediye etti.

Pınar Türenç, Mamtaz Uddin Ahmad’a, Basın 
Konseyi’nin rozetini taktı
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BANGLADEŞ BASIN KONSEYİ 
BAŞKANI AHMAD, KONSEYİMİZİ 
ZİYARET ETTİ
Türkiye’de bulunan Bangladeş Basın Kon-
seyi Başkanı yüksek yargıç Mamtaz Uddin 
Ahmad, 9 Ekim günü Basın Konseyi Baş-
kanı Pınar Türenç’i ziyaret etti. Ziyaret sıra-
sında iki ülkenin Basın Konseyleri arasında 
görüş alışverişinde bulunulurken, kayıp 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının da 
bir ar önce aydınlatılması istendi. 

Ziyaret sırasında Basın Konseyi Başkanı 
Pınar Türenç, Suud gazeteci Cemal Kaşık-
çı ile ilgili Türk Basın Konseyi’nin girişimle-
rini anlattı. Ahmad ise 2 Ekim günü Suudi 
Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na 
gittikten sonra bir daha kendisinden ha-
ber alınamayan Suud gazeteci Kaşıkçı 
olayı ile ilgili “Bu olaydan çok kaygılıyız. 
Ancak Türkiye’den çok Suudi Arabistan’ın 
sorumluluğundadır. Suudi Arabistan Kon-

solosluğu ve hükümetinin bu konuyu mutlaka açıklığa kavuşturması gerekir” dedi.

Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri Tufan Türenç, Doğan Satmış, Turgay Noyan, Melih 
Berk, Tamer Atabarut, Kıbrıs Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hançerli’nin de 
bulunduğu ziyarette Mamtaz Uddin Ahmed, Bangladeş Basın Konseyi olarak ülkesin-
de yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi, ülkesindeki medyanın durumunu anlattı. Böl-
gelerindeki 8 ülkenin Güney Asya Basın Konseyleri Birliği’ni kurduklarını belirten Ah-
mad, “Bangladeş’te ifade ve basın özgürlüğünün daha iyi noktalara ulaşması için 
mücadele ediyoruz. Uluslararası alanda ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Basın ve 
ifade özgürlüğü için hep beraber savaşmaya mecburuz” diye konuştu.

Basın Konseyi’ni, 27 Ekim’de Sri Lanka’da yapılacak Güney Asya Basın Konseyleri Bir-
liği toplantısına gözlemci olarak katılmaya davet eden yüksek yargıç Mamtaz Udddin 
Ahmad’a bu arada Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de Türkiye’de ifade ve basın 
özgürlüğü alanında yapılan çalışmaları, medyanın durumunu ve gazetecilerin karşı kar-
şıya olduğu zor koşulları anlattı. 

Pınar Türenç, ziyareti nedeniyle teşekkür ettiği Bangladeş Basın Konseyi Başkanı Ah-
mad’a, Basın Konseyi’nin rozetini taktı. Mamtaz Uddin Ahmad da Türenç’e, Bangla-
deş’in kurucusu Mucibur Rahman’ın yaşamı ve anılarını içeren kitabı hediye etti.

KKTC’DE YAPILAN DÜNYA BASIN 
KONSEYLERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI
Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) 
2018 Genel Kurulu’nu 13 Kasım’da Girne 
KKTC’de gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 
dünyanın değişik yerlerinde gözlemlenen 
medya sorunları tartışıldı.
Toplantıda aşağıdaki konuların 2018 
Bildirisi olarak yayımlanmasına oybirliği 
ile karar verildi:

2018 DEKLERASYONU
“1) Dünyada hem vatandaşlar için, hem 
de medya mensupları için daha fazla 
özgürlüğe ve demokrasiye gereksinim 
vardır. Aynı zamanda basın ve yayın men-
suplarının doğru ve tarafsız gazeteciliği 
ön planda tutmaları gerekmektedir.
2) Dünyada 2018 yılının Kasım ayına ka-
dar olan 10 ay içinde 67 gazeteci görev 
başında yaşamını kaybetmiştir. Bu çok acı 
ve kabul edilmez bir olgudur.
Washington Post için çalışan köşe yazarı 
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve cese-
din ortaya çıkmamasının, hem medya, 
hem de insan hakları açısından uzun yıllar 
akıllardan ve vicdanlardan çıkmayacak bir 
utanç kaynağı olduğu üyeler tarafından 
kabul edilmiştir.

KKTC’de yapılan Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin (WAPC)  toplantısına katıldık

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’e, Dünya 
Basın Konseyleri Birliği Başkanı Şube Aker 
plaket verdi
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Tanzanya’da 2017 yılının Kasım ayından beri kayıp olan ve kendisinden hiç bir haber 
alınamayan araştırmacı gazeteci Azori Gwanda’nın akıbetiyle ilgili Tanzanya Hüküme-
ti’nden acil açıklama beklenmektedir.

3) Gazetecilerin yargılanmadan önce ve ayrıntılı bir soruşturma yapılmadan tutuklu 
kalmalarının (kriminal suçlar dışında) insan haklarına aykırı olduğunu hükümetlere ve 
yargı mercilerine önemle hatırlatırız.

Tüm dünyadaki medya katılımcılarına ve medya çalışanlarına daha iyi bir gelecek di-
leriz.”

World Association of Press Councils (WAPC)

2018 Declaration

WAPC held the 2018 General Meeting on the 13th November in Girne, TRNC. After 
discussing many problems facing the media globally, the members unanimously agre-
ed on the following points of declaration:

1) The world needs to have more freedom and more democracy for all citizens inclu-
ding the journalists and the media professionals. At the same time it is of vital impor-
tance that members of media maintain an impartial and truthful attitude in all their 
activities.

2) In 2018, until November, 67 journalists lost their lives on duty. This is a very unfor-
tunate fact that cannot be accepted.

The murder of Washington Post columnist Jamal Kashoggi and the fact that his body 
is not been found yet is a shame and disgrace that weighs heavily on the conscience 
and minds of all people of goodwill.

Furthermore, the unexplained disappearance of the journalist Azori Gwanda in Tanza-
nia since November 2017 needs urgent response from the Government of Tanzania.

3) Members call on all governments to refrain from keeping journalists in custody 

Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin (WAPC) bu yıl KKTC’de yapılan toplantısına katıldık



229

before conviction without proper investigation.

We auger a better and safer future for all media workers and participants.”

WAPC TOPLANTISINA SUNULAN RAPORUMUZ

BASIN KONSEYİ FAALİYET RAPORU
Basın Konseyi, geride bıraktığı 31 yılda olduğu gibi 2018 yılında da kuruluş amacı olan 
Basın Meslek İlkeleri’ne yönelik ihlallerin önlenmesi çalışmalarını sürdürürken; bir yan-
dan da ifade ve basın özgürlüğünü en yüksek perdeden savunmak için tüm olanakları 
seferber etti. 

Kabul etmek gerekiyor ki medyamız belki de tarihinin en bunalımlı döneminden ge-
çiyor. Daha önce KHK ile kapatılan gazeteler ve televizyonlardan sonra şimdi de eko-
nomik güçlükler ve siyasi iktidarın baskısı yüzünden kapanan onlarca yayın organı… 
İşsiz kalan yüzlerce gazeteci… Art arda açılan davalar, tutuklamalar… İdamla eşdeğer 
verilen ağırlaştırılmış mahkumiyet kararlarıyla Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün 
dibe vurduğu bir dönem yaşanıyor.

Böyle bir ortamda Basın Konseyi’nin faaliyetleri ve ortaya koyduğu aktif mücadele 
medyamız için en büyük güvenceyi teşkil ediyor. Demokrasinin olmazsa olmazı sayılan 
ifade ve basın özgürlüğüne yapılan her saldırının karşısında Basın Konseyi’nin kararlı-
lıkla durması toplum için de umut oluyor.

BU DÖNEMDE NELER YAPTIK?
Medya böylesine ağır kuşatma altındayken Basın Konseyi Yüksek Kurulu her toplantı-
sında, Basın Meslek İlkeleri ihlallerine yönelik başvuruları görüşüp karara bağlamanın 
yanında; hem ulusal, hem de uluslararası alanda ifade ve basın özgürlüğü açısından 
olup bitenleri yakın izledi. Gelişmeler karşısında yapılması gerekenler kararlaştırıldı ve 
eldeki tüm olanaklar kullanılarak uygulandı. 

Basın Konseyi olarak büyük medya gruplarının el değiştirmesini; aralarında Habertürk 
ve Vatan gazeteleri olmak üzere kapanan gazete ve televizyonları; yüzlerce gazeteci-
nin işsiz kalmasını; kağıt başta olmak üzere girdi fiyatlarında artışları hep gündemde 
tuttuk, ilgilileri uyaran açıklamalar yaptık ve girişimlerde bulunduk.

Bir önceki yılda olduğu gibi bu yıl da her fırsatta cezaevi ziyaretlerini sürdürdük. Basın 
Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Adalet Bakanlığı’ndan izin alabildiği her fırsatta Silivri, 
Maltepe ve Bakırköy cezaevlerindeki gazetecileri ziyaret etti, izlenimlerini ve onların 
uğradığı ağır mağduriyetleri Hürriyet gazetesinde yazdı. Bu yazılar büyük yankı uyan-
dırdı ve meslektaşlarımızın tahliyelerinde etkili oldu.

Cumhuriyet gazetesi davası başta olmak üzere yüzlerce gazetecinin yargılandığı dava-
ları yakından izledik, adliyelere gidip duruşmalarını izledik, onlara destek için düzenle-
nen eylemlere katıldık.

Yine bir yıl önce olduğu gibi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü toplantısını, sadece 
gazetecilik yaptıkları için cezaevlerine atılan meslektaşlarımıza destek için onlara en 
yakın yer olan Silivri’de yaptık. Aslında ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ dediğimiz 10 
Ocak toplantısına cezaevindeki meslektaşlarımızdan bazılarının eşleri ve yakınlarıyla, 
tahliye olan meslektaşlarımız da katıldı. Konuşmalarda gazetecilere terörist muamele-
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si yapılması protesto edildi ve cezaevlerindeki meslektaşlarımıza “Dayanın arkadaşla, 
yalnız değişsiniz” mesajını iletildi.

Basın Konseyi’nin 31’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle 10 Şubat 2018 günü Büyük 
Kulüp’te düzenlediğimiz gece, birçok meslektaşımızın cezaevinde olması nedeniyle 
hayli buruk geçti. Tutuklu tüm meslektaşlarımıza ve o dönem Maltepe Cezaevi’nde 
tutulan gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu’na destek için eşi Oya Berberoğlu’nu 
da gecemizde konuk ettik. TBMM eski Başkanı ve Yüksek Kurul üyemiz Hüsamettin 
Cindoruk’un, eşine ulaştırması için Oya Berberoğlu’na verdiği ‘Mağlup ve mahcup 
olma. Meyus ve mahzun olma’ başlıklı mesaj gazetelerde yer aldı ve yankı uyandırdı. 
Bu gecenin onur konuğu olarak efsane ‘foto muhabiri’ ünlü fotoğraf sanatçısı ve dua-
yen gazeteci Ara Güler’e de ‘yaşam boyu hizmet ödülü’ takdim ettik. Maalesef bu usta 
meslektaşımızı geçen 17 Ekim’de kaybettik, ışıklar içinde olsun.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde 
kutladık. Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyelerinin yanı sıra geniş bir katılımla yapılan et-
kinlikte beyaz güvercinler uçurup, Türkiye’de de ifade ve basın özgürlüğünün uluslara-
rası standartlarda uygulanmasını, cezaevindeki meslektaşlarımızın bir an önce serbest 
bırakılmasını talep ettik. Bu etkinliğimiz de basında geniş yer aldı.

Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle kutlanan 24 Temmuz Basın Bay-
ramı’nı, bu yıl da onlarca gazetecinin cezaevinde bulunması nedeniyle kutlamadık. 
Yayınladığımız açıklamada basının özgür olmadığı bir ortamda 24 Temmuzların bayram 
olarak kutlanamayacağını haykırdık.

Basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinde ilk ses çıkaran meslek kuruluşu olmaya özen gös-
terdik. Hangi yayın organından ve hangi görüşten olursa olsun gazetecilerin uğradıkları 
saldırılar, tehditler ve akreditasyon uygulamaları hangi kurumdan ve kimden gelirse gel-
sin kararlılıkla karşı çıktık, ilk açıklamaları biz yaptık, meslektaşlarımızın yanında olduk.

Bu olaylardan biri de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesiydi. İlk açıklamayı Basın 
Konseyi olarak biz yaptık. “Basın Konseyi soruyor: Cemal Kaşıkçı nerede?’ başlıklı açık-
lamamız, gazetelerde geniş yer aldı. Cinayetin işlendiği Suudi Arabistan İstanbul Baş-
konsolosluğu önünde Kaşıkçı’nın mensubu olduğu derneğin eyleminde basın örgütü 
olarak sadece biz vardık ve olayın sürekli takipçisi olduk.

ULUSLARARASI TANINIRLIK
Basın Konseyi olarak yurt içindeki faaliyetlerimizde sadece ulusal basınla değil, yerel 
basınla da sıcak ilişkiler kurduk. İstanbul’daki tüm basın faaliyetlerine katılmaya ça-
lıştığımız gibi, İzmir, Eskişehir başta olmak üzere hemen her ilde meslek örgütlerinin 
düzenledikleri etkinliklere destek verdik, yarışma jürilerinde yer aldık.

Bir yandan da Basın Konseyi’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için tüm ola-
nakları kullanarak girişimlerimizi sürdürdük. Belgrad’da mart ayında Helsinki’de eylül 
ayında düzenlenen Avrupa Basın Konseyleri Birliği (AIPCE) toplantılarına katıldık. Bu 
toplantılar hem Türkiye’yi temsil etmemiz açısından faydalı oldu, hem de Avrupa’daki 
meslektaşlarımızla görüş alışverişi yapma fırsatını bulunduk.

Bu arada uluslararası etik kuruluşlarından ortak çalışma teklifleri aldık. Avrupa Basın 
Konseyleri Birliği (AIPCE) ve UNESCO ile ortak İstanbul toplantısı yapmak üzere çalış-
maları sürdürüyoruz.
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Bangladeş Basın Konseyi Başkanı Yüksek Yargıç Mamtaz Uddin Ahmad, ekim ayında 
Konseyimize ziyarette bulundu.  Bazı Yüksek Kurul üyelerimizin de hazır bulunduğu bu 
ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Konuk Başkan Ahmad, bizi 8 
ülkenin üye olduğu Güney Asya Basın Konseyleri Birliği genel kuruluna gözlemci üye 
olarak davet etti.

ÜYELER KURULU TOPLANTISI VE VAKIF GENEL KURULU
İki yılda bir yapılan Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakfı genel kurul toplantı-
sını 27 Aralık 2017 günü vakıf merkezinde yaptık. Seçilen yönetim kurulu, vakfın mali 
yönden güçlenmesi için önemli kararlar alıp uyguladı.

Her üç yılda bir yapılan Basın Konseyi Üyeler Kurulu toplantısını da 7 Nisan 2018 günü 
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusu’nda gerçekleştirdik. İstanbul dışından çok 
sayıda üyemizin de katıldığı toplantı öncesi büyük salonda üyelerimizle birlikte çok 
sayıda üniversite öğrencisinin de izlediği ‘Medyada Dijitalleşme’ konferansı düzen-
ledik. Fox TV Haber Genel Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve İnternet Sitesi 
Yöneticisi Hakan Baş’ın konuşmacı olduğu konferans özellikle iletişim öğrencilerinden 
büyük ilgi gördü. 

Üyeler Kurulu toplantısında Basın Konseyi Yüksek Kurulu‘nu daha da güçlendirmek 
amacıyla seçilmiş gazeteci üye sayısını 8’den 12’ye; okur temsilcisi üye sayısını 12’den 
14’e ve toplantı yeter sayısını da 9’dan 11’e çıkaran tüzük değişikliğine gidildi ve se-
çim yapıldı. Böylece medya, diplomasi ve siyaset dünyasından aramıza katılan yeni 
üyelerle Basın Konseyi Yüksek Kurulu çalışmalarını daha da güçlenmiş olarak sürdürdü.

BASIN MESLEK İLKELERİ İHLALİ BAŞVURULARI
Basın Konseyi Yüksek Kurulu asıl görevi olan Basın Meslek İlkeleri ihlallerini öleme 
konusunda da yoğun ve başarılı çalışmalar yaptı. Yapılan başvuruları titizlikle inceleyip 
aldığı kararlarla, ifade ve basın özgürlüğünde uluslararası standartların medyamızda 
da yerleşmesini sağlamak için çaba gösterdi.

Basın Konseyi’ne 2018 yılı içinde Basın Meslek İlkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle 42 
şikayet başvurusu ulaştı.

Yüksek Kurul, 41 dosyada ilgili işlemi tamamlandı, 1 dosyanın görüşülmesi taraflarla 
yazışma ve yanıt süresi devam ettiği için 2019 yılına bırakıldı. 

Görüşülen 41 dosyadan 2’sinde taraflar arasında uzlaşma sağlandı; 1 dosyanın koşul-
ları nedeniyle karar alınmadı. 

Basın Konseyi Yüksek Kurulu karar aldığı 38 dosyadan 12 dosya için ‘şikayetin yersiz-
liği’, 11 dosya için ‘uyarı’, 15 dosya için de ‘kınama’ kararını uygun gördü. Bu kararlar 
Basın Konseyi’nin internet sitesinde yayınlandı.

Pınar TÜRENÇ 
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PRESS COUNCIL OF TURKEY ANNUAL ACTIVITY REPORT
Press Council of Turkey, in the year of 2018, has determinently mobilized all its means 
available to prevent violizations of the Professional Principles  and Codes of Ethics of 
the Media, and those related to all facets of freedoms of 
communication, which reveals the main  purpose ofits foundation, just as it has been 
all along the last 31 years.

The fact is that, the Turkish Media nevertheless goes through the most critically 
depressive situation of its history. In addition to the elevated number of previous-
ly closed-down publishing and broadcasting bodies, which have been subjected to 
issue of  the statutory decrees having force of law, and additionally, due to the bur-
den of present economic difficulties and political pressure of the ruling power, more 
than hundred print and online publications had to close down. Moreover, thousands 
of journalist were left jobless...In addition, lawsuits brought to many cases, were fol-
lowed by imprisonments...Eventually, together with all the legislative situations of the 
verdicts of life sentences stated as aggravated penal servitude for life, Turkey passes 
through a period of hardship where freedoms of expression and media are hitting 
rock bottom.

Under all these circumstances, the performances and the justified struggle of the 
Press Council of Turkey, presents the most important safeguard for our media, provid-
ing them with the necessary reassurance.

The firm stand of the Press Council against each attack and interruption against the 
freedoms of expression and media, which are the universally accepted unavoidable 
features of democracy itself, also brings expectation  of hopefulness to public society.

WHAT HAVE WE DONE DURING THIS PERIOD?
At a period when Turkish media was under surrender, the High 
Board of the Press Council, during each meeting, besides negotiating over 
and bringing resolutions to complaints against violations of the Press Code of
Ethics; continued to follow-up in close contact, the situations of freedoms of 
press and expression, both nationwise and in regard to further data related to 
developments within the international platform.
-At the High Board meetings of the Press Council, which convened every fifteen
days, in accordance with current developments,decisions were made on
procedural routes to be followed; and when extraordinary conditions
appeared, emergency meetings were  held.
-The shifting of power between top media groups which Turkey had to witness 
during this period, were amongst the important issues of the national press,
for us to keep a very close watch on any move that has an impact on 
journalists in all these areas. As the Press Council of Turkey, we have,
thereafter, had to put the situation under the scope and cautiously scrutinized 
all the details, primariy dealing with the details regarding the closing down of 
dailies such as those namely Radikal, Habertürk, and Vatan newspapers. 
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-The above-metioned scene was taken up at the Parliament, placed on the 
agenda and negotiated over by the deputies of the opposition parties, 
resulting with registered proceedings in the record of the Parliamentary 
Minutes, clearly deesignating the closure of nearly 300 newspaper and 
printing companies as well as 11 publishing houses. In regard to this matter,  
the official spokesmen of the Presidency, in reply to the questions imposed, 
declare that the number of media organs closed in Turkey during the same
period were about 121.

JOURNALIST IN JAIL
-As it has been during the previous years, this year also our visits to journalists 
who are in jail, continued with every occasion. President of the Press Council of
Turkey, Pınar Türenç, using every oppotunity whenever the visit permit is
officially obtained from the Ministry of Justice, visited the journalist at the  
penitentiaries, namely Silivri, Maltepe and Bakırköy; and wrote articles about 
her visits and the heavy burden of their victimization sufferings to Turkish daily 
Hürriyet. The echos of these articles were great and their repercussions also 
created further public interest.
-Together with the judicial case of the Cumhuriyet daily newspaper on top of 
the list, Press Council closely watched and observed all the other trials and 
cases brought to court, and members of the High Board together with the
President, were present at the court rooms attending the trials of the
journalists.Press Council also participated to the acts of protest organized for
the journalists kept under detention and put in jail.
-Press Council was always next to the journalists who were sent to jail and/or 
at the moment of their release from prison, sharing their joy of freedom. We
also visited frequently the press bodies where they were employed and were
in close collaboration and showed real means of solidarity.
- As it has been in previous years, this year on the 10th of January celebrating
the Day of Active Journalists, we gathered for our regular meeting session on
the outskirts of the city of Istanbul, at the district Silivri, where our
professional collegues where in jail at the Silivri Penitentiary, so as to make 
them feel our support  by convening at the very nearest spot next to them. At
this meeting session in the Silivri district, celebrating the 10th of January as
“the Day of Journalists Prohibited”, with the presence of wives and 
relatives of some of the imprisoned journalists, andwith those who were
released from prison, At the same session those who took the floor, tried to
criticize the tendency of treating the journalists as if they were terrorists, and
extended their remarks and  announcements to journalists in jail with the
message: “Keep tolerating friends! You’re not alone”
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PRESS COUNCİL OF TURKEY IS 32 YEARS OLD
The special gala reception which we organized  at  Büyük Kulüp to celebrate
the 31 st anniversary of the foundation of the Press Council, on the 10 th of 
February 2018, was a rather solemn celebration due to the fact that many of 
our colleagues were in jail at that time. In order to share the feelings of
imprisoned journalists ,we invited the wife of journalist and deputy of 
parliament Enis Berbeeroğlu’s wife Oya Berberoğlu, as our guest of honour, to 
sembolize all the other wives of the imprisoned journalist to our gala
reception.
- A prominent figure, Hüsamettin Cindoruk, who previously was the Speaker of 
the Turkish Grand National Assembly and at present a member of the High
Board of the Press Council, handed a specai note to the wife of the imprisoned 
MP and journalist Berberoğlu, carrying the words: “Never give up, never feel
shameful, never become downcast, never be despondent”. This special slogan 
in the form of an advice to a person in jail,  attracted wide publicity in the
press. 
-During the reception, Press Council submitted a “Lifelong Service Award” to
Ara Güler, 90, a well-known photo journalist who has a worldwide fame. He 
was also the honour guest of the celebration night.  Unfortunately we lost him 
seven months later, on October 17, 2018. 

 RELEASE OF DOVES TO CELEBRATE WORLD PRESS FREEDOM DAY 
 -Press Council celebrated the World Press Freedom Day on the 3rd of May 
2018, in front of the monument of the famous journalıst Abdi Ipekçi, who was 
murdered at the very spot in 1979,  and with the participation of all the
members of the High Board of the Council, released many doves, for each 
dove to symbolize peace in the world and freedom of the press. The 
event attracted a large number of public participation and Press Council 
made declarations announcing the means to safeguard the freedoms of 
expression and media to provide better harmonization with universal  
standards worldwide. At the same event addressing a large crowd of
attendants, Press Council also demanded the release of imprisoned 
journalists.
-The Press Day of Turkey, the 24th of July was not celebrated by the Press
Council due to the fact that so many professional journalists were kept in jail. 
The outcry of the Council was that the 24th of July celebrations wll not take 
place until the right criteria for the freedom of press is established.
-Whenever there appears any violation of the freedom of press and 
expression is witnessed, the Press Council  has become the flagship among all 
the other counterparts , to give the first call and make the related
announcents. Any kind of attack coming from anywhere to whatever journalist 
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or press institution is targeted, Press Council has  always repugnated and
decisively opposed to any kind of disturbing conditions such as threatenings, 
retentions of permits for accreditations of journalists and any other deeds
alike. 

EDUCATION OPPORTUNITIES TO COMMUNICATION STUDENTS 
Members of the High Board of the Press Council and  those other members
who are academics, provided a very interesting programme for students and 
graduates of the communication faculties for post-graduation studies.
Following the decision given at the regular meeting of the High Board of the
Council, announcements were extended to universities, for in-house courses  
for undergraduates, graduates and for further studies of doctorate students to
take attend these courses to be given by senior instructors in the various 
disciplines of the communication sector.The programme and the lengths of the
courses were built up according to number of participants and as the demand
was astonishingly high, the educational procedures had to take longer time
than we have expected.  This event took place spring and many participants 
came to Istanbul from various Universities from many regions of Anatolia and
stayed till the end of all the courses. At the end of the programme which 
lasted nearly a month, certificates were handed to all participants by the
President of the Press Council, Pınar Türenç, following a warm farewell 

MURDER  OF JOURNALIST CEMAL KAŞIKÇI
-One of the events which took place during this period was the murder of
Cemal Kaşıkçı. When it was clear that Kaşıkçı had disappeared we immediately 
made a call to Turkish authorities and to the International media adding the 
inquiry: “Press Council asks, where is Cemal Kaşıkçı?”
-The above-metioned call covered a large space in the press. Press council also
participated to the Act of Protest of the Turkish-Arab Journalists Association
which took place in front of the entrance of the Saudi Arabian General 
Consulate in İstanbul and Press Council was the sole professional organizaton 
attending the press conference there.

INTERNATIONAL RECOGNITION
 -Press Council has also formed close ties with regional and local press,  similar
to the same ties with the national press and the whole media. We have tried 
to take part nearly in all the activities of the media in Istanbul, where we are 
based, and also be present at the special events of other cities with
Izmir and Eskişehir on top of the list, and sıpported all the activities of
professional press organizations in Anatolia and took part in most of the 
award jury systems and attended to most as jurists.
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-Press Council has also deployed all its means for further recognition,
worldwide and  on international basis. We participated to the meeting in
Belgrade in March and to the September meeting in Helsinki, and officially as a
member, to the meetings of the Association of International  Press
Councils of Europe (AIPCE) all throughout the year. These meetings played an
important role for us to fully represent the Turkish media, and to
communicate with our colleagues in Europe.
-Recently, we have received proposals for joint activities from international
ethics organizations. Meanwhile, the Press Council isnow preparing a joint 
meeting together with the AIPCE and UNESCO, to be held in Istanbul
soon, and the organization committee is putting all its efforts for the 
realization of the coming Istanbul meeting to become a success.
-The President of the Press Council of Bangladesh, senior judge Mamtaz Uddin
Ahmad, paid us a visit in October 2018. With the presece of a group of 
members of the High Board of the Press Council, we have exchanged our
opinions on current situations related to media issues of both countries and 
President Ahmad, invited us to attend the South Asia Press 
Council’s Plenary Session, on an Observer status.

MEETINGS OF BOARDS OF FOUNDATION AND COUNCIL MEMBERS
-We organized the Plenary meeting of theFoundation, namely the 
Solidarity and Development Foundation on 27 th of December 2017, 
convening every two years consecutively, at the heardquarters of the 
Foundation in Istanbul.
-We have also organized the meeting of the Board of Members of the Press 
Council, which repeats itself in every three years, on the 7 th of April 2018, at 
the Beşıktaş Campus of the Bahçeşehir University in Istanbul. 
Prior to the meeting held in the large auditorium of the University with the
participation of a large number of students together with most of the
members of the Council, we organized a conference followed with a 
presentation entitled, “Dıgıtalızation of the Media”. The Editor-in-Chief  of the Fox 
Television Doğan Şentürk made the presentation
together with Hakan Baş, the manager of a prominent website. The 
conference the presentations were highly applauded, mostly by the students
of the university.
 -At the meeting of the Board members, in order to add more strength to 
consolidate the High Board of the Council, the selected member
journalists number was increased from 8 to 12, and the number of the
representatives of readers, from 12 to 14, and  the meeting quantitative 
voting ratios from 9 to 11. The agenda of the meeting contınued with
amendments of the by-law in accordance with the new data, and then
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followed with elections. Thereafter,  with the participation of  elected new
members of the media, representatives of the diplomatic and political world, 
the present High Board of the Council  has added up more strength to its body 
to continue its efforts with further consolidation.
-Press Council has prepared the annual Press Council Freedom of the Press and 
Ethics Report in book form, covering all of this year’s  activities and successfully 
distributed the book to all the universities of the country, to faculties of 
communication and related institutions and corporations.

COMPLAINTS RELATED TO VIOLATION OF PRESS CODES OF ETHICS
-The High Board of the Council, in terms of preventing the violations have 
displayed highly successful activities and carried out intensive work, with
further scrutiny and meticulous analysis of all the complaints, with all the
related finalized decisions  during this whole year period, and have deployed 
all its efforts to provide means of establishing and setting the international 
standards for our media.
-During 2018 there has been 42 complaints to the High Board 
of the Press Council. 
-41 complaints have reached a decision. 1 of the complaint’s files are still 
under investigation and being scuritinized according to the Code of Ethics 
procedures.
-Among  the 41 complaints which reached to decisions, 2 files ended up with
‘conciliation’ of the related parities. 
-1 of the files, due to its conditions have been left out of negotiations.
-The High Board has discussed and negotiated 38 complaints and reached to 
decisions for all of them.
-12 complaint files, submitted to the High Board were considered as
“irrelevant”, as no signs of violation were  found.
- Following the negotiations on 11 files of complaints submitted to the High 
Board, several clauses of the Code of Ethics were accepted as violated, and 11 
of them came up with decisions of “warning” to be given to them.
-15 files of the complaints submitted to the High Board has reached decisions,
considering the existence of violations and received statements of 
“disapproval”.
  
Yours sincerely,
Pınar TÜRENÇ

President 
Press Council of Turkey
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The Turkish Press Council and the Situation Concerning Press Freedom in Turkey
Ladies and Gentlemen,
My name is Murat Önok. I am not a journalist, but a law professor teaching at a “pri-
vate”1 university in Istanbul. I have been serving as vice-president of Turkish Press 
Council since 2013, and I am about to complete my second term in charge. Our Pres-
ident is a professional journalist, both reporter and columnist, Ms. Pinar Turenc. She 
also lectures part-time at a state university in Istanbul.

The Council
In last year’s meeting I had provided information about the history, composition, func-
tions and activity of our Press Council. The text of that speech had been forwarded to 
anyone interested2. Hence, this year I will only explain a few things about our current 
status.
Well, first, we are still running! Contrary to many other press institutions, we have not 

been shut down through an administrative de-
cree. I have wondered why! 
- One reason may be the very high pro-
file of our Board, comprising former high-level 
politicians, prominent academics, well-known 
lawyers and businessmen. 
- A second reason may be that we are not 
a threat to the government in that our access 
to the public is limited. We only have one 
annual periodic publication of our own. The 
large majority of the media – which is pro-gov-
ernmental – usually ignores us, and those who 
do not are usually in trouble themselves any-
way. 
- A third reason is that we have no legal 
personality3, so technically we cannot be shut 
down. In addition we own nothing that can 
possibly be seized and/or confiscated.
- Finally, we have been very careful in 
complying with every formal requirement in 
any activity that we have undertaken. 
None of our members have suffered any phys-
ical attack in the last years. Occasional verbal 
attacks against the Council or individual mem-
bers occur in the media, both conventional 
and social. However, luckily, there seems to be 
no serious or credible threat.

1 -  Koç University, owned by a private foundation. However, in Turkish administrative law, it is 
considered a public institution.
2 - You may demand it from me by e-mailing (monok@ku.edu.tr) me.
3 - The Press Council Solidarity and Development Foundation, also presided by Ms. Pinar Türenç 
and sponsoring our activities, has legal personality.

Avrupa Bağımsız Basın Konseyleri Birli-
ği’nin (AIPCE) toplantısına katıldık
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The number of applications made to the Press Council has decreased significantly 
(from 146 in 2015 to 63 in 20164) after the coup attempt of July 15, 2016. There might 
be four reasons for that: 

(i) Turkey is in a state of emergency. Hence, violations of press ethics are certainly not 
one of the issues of major concern to the public, 

(ii) The great majority of applications were made against pro-governmental press or-
gans. People might be intimidated to do that now. 

(iii) Part of the opposition media has been eliminated. Complaints against those or-
gans have obviously disappeared.

(iv) The readeship’s perception and awareness has changed. Readers of any particular 
organ are very polarized and politicized, hence insensitive towards journalistic prin-
ciples.

As for our external activity, we try to be as vocal as possible when it comes to defend-
ing press freedom at an institutional level, and the rights and freedoms of journalists 
at an individual level. In this context:

- We often publish public declarations protesting against administrative or judicial 
action targeting the press or its’ members. 

- We visit, when we are allowed to do so, detained members of the press. 

- Occasionally we display activism by calling for or participating in meetings, or 
organizing events like the “hope watch” which was a daily protest performed by 
a few persons in turn, and lasting for weeks. It was carried out right in front of the 
far-removed prison of Silivri (outside Istanbul) where some press members were 
being held. 

- We publish an annual report documenting rights violations. 

- We have recently concluded a nation-wide training project which was sponsored 
by the EU, and aimed at teaching media ethics to university students. 

- This year we have also implemented a free-of-charge professional training pro-
ject targeting young journalists. 

- Finally, we organize academic or professional conferences concerning freedom 
of the press.

Press Freedom in Turkey
According to the 2017 World Press Freedom Index by RWB, Turkey ranks 155th out of 
180, right below DRC, and just above Brunei! 
According to the 2017 Press Freedom Report by Freedom House, Turkey is classified 
as “not free, and ranks 163rd out of 199. We are ranked as the third biggest decliner 
in press freedom in 2016. The report mentions “multiple repressive measures (…) 
including increased censorship, closures of critical and independent media outlets, 
mass cancelation of journalists’ licenses, and a sharp rise in arbitrary detentions of and 

4  - Only around 20 so far for the current year.
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violence against journalists”.
According to World Justice Project’s “Rule of Law Index” of 2016, Turkey ranks 105th 
out of 113 in terms of protection of fundamental rights and freedoms. Just above us 
are Uganda, Cambodia and Uzbekistan, and right below us are Bangladesh, Venezue-
la and China!
As regards statistical info on the crackdown against the press, the following numbers 
are telling:
- In addition to over 100 journalists who have fled, or who are at large, about 150 

to 175 journalists are currently detained5. Different sources give different num-
bers because most investigations are conducted in secrecy, reliable data from 
South-East Turkey is hard to gather, and some of the detainees work for journals 
but may not qualify as a journalist (like an administrative staff member).

In any case, the Government maintains that all of those persons are held due to ter

-

rorism charges, or the commission of ordinary crimes such as robbery. However, the 
indictments that are of public knowledge usually only contain charges related with 
strictly journalistic activities.
- Around 2500 journalists have lost their job since the coup attempt. Far worse 

is the situation of civil servants who have been fired through administrative de-
cisions. These decisions are collective, do not include any specific reasoning, 
and there is no judicial resort. The only option is to apply to a recently instituted 

5 - 156 according to Turkish Journalists’ Union (as of 12.10.2017), 175 according to Press Council 
(as of today) and Solidarity Platform with Detained Journalists (as of 25.09.2017), 154 according 
to Progressive Journalists Association (as of 29.09.2017).

Belgrad’da yapılan AIPCE toplantısına katıldık.
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administrative commission. However, there is only one commission consisting of 
seven members. The number of fired civil servants is over 110,000, including 
5600 university academics, and 4560 judges and prosecutor.

- Around 800 journalists have had their press cards annulled.
- Some 160 media organs, including 28 TV and 31 radio channels, and 6 news 

agencies have been closed down on account of an affiliation with terrorist organ-
izations6. Some of the organs are now on sale, or have been sold. 

- Many journalists face trial on terrorist-related charges on mere account of written 
or oral declarations, and in the absence of any physical, let alone armed, activi-
ty. The great majority are charged either with affiliation to the Gulenist criminal 
group, the organization deemed to be behind the coup attempt, or with the 
pro-Kurdish terrorist group PKK.  

For example, an investigation has been launched against mainstream opposition 
newspaper Sözcü (“Spokesperson”), on account of a news published on the day 
of the coup attempt, and revealing where President Erdoğan was at the moment. I 
should note that such information was made previously available by another organ, 
and was known anyway to the coup perpetrators. In the recently released indictment, 
the owner of the paper, Burak Akbay has been charged with being the leader of an 
armed terrorist organization! 

Trials concerning Cumhuriyet (“Republic”) newspaper, the flag-bearer of the Repub-
lican, secular journalistic tradition are ongoing. One case concerns alleged irregular-
ities at management level of the foundation sponsoring the journal. The prosecution 
argues that the newspaper has been taken over by a group who have intentionally 
changed its editorial line, and made it supportive of both the terrorist group FETÖ7/
PDY8 (the “Gulenists”), and the pro-Kurdish terrorist group PKK! The evidentiary basis 
is sparse, shaky and speculative.

Another case concerns the publication by Cumhuriyet of photos documenting the 
transport of military weapons into Syria, something that had been vehemently reject-
ed by the Government. Those concerned are being tried on accont of espionage, rev-
elation of state secrets, and terrorism-related crimes. I must note that the same news 
had been previously published by another media organ, which is not on trial. Enis 
Berberoğlu, a former editor-in-chief of Hürriyet, Turkey’s best-selling newspaper, and 
then member of the parliament for the main opposition party, has been sentenced to 
25 years in connection with the case. That judgment has been reversed last week by 
the Regional Court of Appeals, but he is still detained.

It is worthy of note that both Cumhuriyet and Sözcü, now blamed to be co-operating 
with the Gulenist movement, have been the most vocal critics of that group ever 
since, and particularly when the AKP Government and the Gulenists were very close 
allies and worked together in targeting opposition groups.

- On the other hand, pro-governmental organs and their members seem to be free to 
do anything they will, and in practice they seem to be immune from law!

6 - As of 31/08/2017
7 - Abbreviation for “Pro-Fethullah Terrorist Organization”, named after Fethullah Gülen.
8 - Abbreviation for “Parallel State Structuring”.
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- As a final note, many media organs are owned by businessman who are largely 
involved in other economic sectors as well. Obviously, they are hence largely depend-
ent on the government.

October, 2 was the deadline for the Turkish Government to present its submissions to 
the European Court of Human Rights with regard to applications made by detained 
journalists. The Government demanded additional time to submit its views. We shall 
see what evidence and justification will be provided to the European Court. 

Report by Turkish Press Council – Achievements and Challenges
Ladies and Gentleman,

My warm greetings on behalf of Turkish Press Council. I am happy to inform you that, 
for the first time, we are able to attend a meeting with multiple participants. Our Pres-
ident, journalist and university lecturer Ms. Pınar Türenç is here, as well as our High 
Board member (and former president of our Press Council Foundation), Dr. Tamer 
Atabarut, who is also the current treasurer of World Association of Press Councils.

I had already shared with all members my previous two presentations (dated 2016 and 
2017) on our Press Council and on the general situation concerning press freedom in 
Turkey. I want to avoid, as far as possible repetitions.

I would only like to underline that the state of emergency declared after the failed 
coup attempt of 15 July 2016 is still in force. Political, administrative and judicial pres-
sure on media organs is persisting, if not increasing. Turkey is constantly in the world 
top-ten with regard to the number of detained press members. According to the 
latest Press Freedom Index by Reporters Without Borders, Turkey ranks 155th out of 
180 states (we are in-between DRC and Brunei!) 

The already fragile democratic checks and balances have been further curtailed fol-
lowing the decreased role of the parliament after the coup, since legislation is now 
usually put into force through “executive decrees”. These are only brought before 
the Parliament at a much later date. According to the latest “Rule of Law” Index an-
nounced by World Justice Project, Turkey ranks 111th out of 113 states in terms of 
constraints on government powers. 

The independence (and even impartiality) of the judiciary is getting more and more 
doubtful. According to a recent statement by a European network of judges and pros-
ecutors, there is now too much pressure on Turkish judiciary to be able to consider 
Turkish judges and prosecutors as independent. 

So, I am certain that certain systemic problems are shared commonly by many eastern 
european states. But the gravity of any problem that the press may have in Turkey, is 
greatly amplified by this clear deficit in terms of democracy, the rule of law, and the 
protection of fundamental rights and freedoms.

In this stark picture, what have been our achievements?
1) First, we survived, and we still exist! Remember that some 160 media organs have 
been closed after the coup attempt on account of an affiliation with terrorist organi-
zations. This was done through administrative decisions, which include no reasoning 
or evidence, and which are not open to judicial review. We have managed to recently 
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celebrate our 31st year.

2) Second, we have continued to display activism in protecting the rights of the press. 
We have published many public declarations, made visits to support press organs under 
fire, participated in hearings before criminal courts concernşng journalists, attended 
protest meetings, organized or participated in assemblies in a variety of different cities.

For example, we have organized an open meeting in Silivri, a symbolic place since 
many journalists have been tried and/or imprisoned there. In this meeting, which was 
also attended by the press, we have invited and given the word to recently released 
journalists, and to family members of those still in jail. 

We have participated in the “Justice March”, a nation-wide rally starting in the cap-
ital Ankara and ending in Istanbul, and calling for democracy and justice. We have 
walked long distances in the blistering hot in summer! As a result of this, we have been 
co-awarded an annual democracy and peace price given by an NGO.

Our President Ms. Türenç has visited in jail a number of imprisoned journalists, and re-
ported to the national press on their conditions, and shared their views and opinions.

3)  As a third achievement, although trials concerning papers such as Cumhuriyet and 
Sözcü are pending, a number of their members have now been released.

4) Finally, we have managed to enlist a few more institutional members.

What are the challenges?
Challenges may be divided into general ones, and private ones.

1) The main general problem is that criminal proceedings faced by journalists is a 
staple diet of Turkish reality. 

Let me give you two examples about the state of freedom of expression in general. 
A few days ago, an elected member of the national parliament called Erdoğan “a 
would-be dictator”, as a result of which he was permanently deprived of his parlia-
mentary seat! Only in 2016, 38200 criminal investigations have been launched for 
insulting the president!

Let me give you three examples which show the level of politicization in trials con-
cerning the media. 

Deniz Yücel, a journalist of German nationality, had been detained for a year without 
a trial, and in the absence of any indictment. Recently, only two days after a meeting 
between Merkel and Erdoğan, he was released without holding any hearing! 

A few days ago, member of parliament and former editor-in-chief Enis Berberoğlu was 
sentenced to over 5 years of prison for “revealing state secrets”. All he had done was 
to pass on to journalists photographic evidence about military support sent by the 
Turkish government to Syrian opposition groups. He is still being tried for “national 
treason” and faces life-time imprisonment.

Last month, our Constitutional Court ordered the release of detained journalists Altan 
and Alpay, deciding that their right to liberty and freedom of expression had been vi-
olated. Amazingly,  the lower courts declared that judgment to be invalid, and refused 
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to comply! The two are still in jail.

I can give you many more examples, but the bottom line is simple: the rights and 
freedoms of the media are not under (an effective) judicial protection!

2) A growing problem is hate speech, including public incitement to violence, appear-
ing in certain press organs. For example, in a pro-govenmental Islamist TV channel, 
a journalist declared it permissible by religion to murder members of the Cumhuriyet 
newspaper! The same person, a few days later, announced a list of districts whose 
inhabitans should be exterminated first! An investigation was launched, but only after 
this latest “genocidal call”! 

As for more “personal” problems, our Press Council is faced with the following issues.

1) Financing is a major problem. The President and Vice-President, and all other board 
members, do not receive any fee or other remuneration, and cover all Council-related 
expenses by themselves. Despite that, we can barely cover our expenses. Our only 
paid full-time staff is the Secretary-General, a key officer who deals with preparing the 
complaints for examination. In the absence of better funding, we cannot be compet-
itive in recruiting, and cannot keep hold of the existing staff. We also lack any admin-
istrative secreteriat. In addition, we are on rent.

The great majority of our revenues is based on fees paid by member-media organs. 
It is rumoured that one media tycoon, who is our supporter, may withdraw from the 
media. If that is the case, it will be devastating for us. 

2) It seems that in the eyes of Erdoğan, you are either an ally or an enemy, there is no 
in-between category. Being an ally means guaranteeing absolute obedience towards 
his policies. Since we cannot do that, we are ignored by the whole administration. Not 
only do we lack any support, but we are also met with hostility, and it is very difficult 
to establish a channel of communication with the government. 

3) As a related problem, all pro-governmental media organs, therefore the majority in 
terms of the number of institutions, are now outside our system. This makes it more 
difficult to have our voice heard.

To aggravate the problem, these organs also persistently ignore media ethics, as they 
seem to lack any interest in genuine reporting based on the protection of public inter-
est. Fake news is not a problem for them, it is their precise job! Hence, it is impossible 
to establish a dialogue, or to reason with them, on the basis of media ethics. 

4) In the past, there have been a variety of attempts to establish alternative or rival 
organs that deal with media ethics. They have all failed to make any impact. However, 
the idea to replace us with a more “loyal” organ probably survives. 

In fact, even some institutions which are not controlled by the government seem to be in-
clined to establish their own ethical review mechanism rather than to co-operate with us. 

I believe that such fragmentation and duplication would only weaken the effective-
ness of self-regulation.

5) Although we already cover online media, we need to adapt our existing rules to its’ 
specific  demands. We have worked on the issue, but the study is yet to be completed. 
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6) We need to establish a better dialogue and co-operation with other press councils, 
and press-related international NGOs. Since we are new in the AIPCE, we are trying 
to learn our way around! Your support would make our hand stronger in Turkey. But 
this is a two-edged sword: the goverment may also accuse us with being “agents” or 
“spies” under foreign influence!

7) Finally, whereas we have survived, our workload has decreased significantly as we 
are receving far fewer applications (30 for 2017 in contrast to 146 in 2015 and 63 in 
2016). I had explained the reasons why in my previous report.

Thank you for your kind attention!


