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TEŞEKKÜR

“Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve
Özgürlükleri: KKTC Örneği” adlı Doktora tez çalışmam; özgür olması yüksek
önemi haiz basın mensupları ile, bilhassa, kişilik hakları ihlal edilen bireyler
arasında, yayın faaliyetleri henüz gerçekleştirilirken kurulması gereken
hassas dengeden hareketle hazırlanmıştır. İletişim temeline dayandığı
kadar, etik ve hukuku da temel alan çalışma;
tıpkı nefes gibi,
yaşamlarımızda önem arz eden “adalet”in; henüz ilgili yayınların hazırlık
aşamasından itibaren sağlanması gerekliliği ana fikri üzerine inşa edilmeye
çalışılmıştır…
Şu aşamada, öncelikli olarak, Fransız gazeteci ve oyun yazarı Alfred
Capus tarafından zikredilen, şiar edinilebilecek anlamlı bir sözü eklemek,
kanaatimce yerinde olacaktır:
“Fırtınɑnın şiddeti ne olursɑ olsun; mɑrtı sevdiği denizden ɑslɑ
vɑzgeçmez!”
Düşüncem şu yöndedir ki, bilimsel çalışmalar gerçekleştirme
ülküsündeki bireylerin, “yılma” hakkı yoktur. Şahsım da, bu ülküyle, temelde,
gerek Türk, gerekse Kıbrıs Türk bilim dünyasına, naçizane katkı sağlamaya
çalışan bireylerden biri olarak, her daim çalışmalarımı sürdürmeye; Türk ve
Kıbrıs Türk bilim dünyasının, daha iyi noktalara taşınması amacıyla, hizmet
etmeye devam edeceğim.
Bu çalışmanın hazırlanması ile ilgili tüm süreçte; Hukuk Lisans,
Yüksek Lisans Eğitimim ve YDÜ Hukuk Fakültesi’ndeki görevlerim
ardından, İletişim Fakültesi’ne adım attığım ilk günden beri olduğu gibi,
akademik ve manevi desteğini benden hiç esirgemeyen tez danışmanım,
aynı zamanda Bölüm Başkanım, -mentörüm- Sn. Doç Dr. Fevzi KASAP
hocama, en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yine İletişim Fakültesi’ne ilk
adımımla beraber, göstermiş olduğu adaletli yaklaşımları ve aynı zamanda
benden hiç esirgemediği çok kıymetli manevi desteği için E. Dekanım Sn.
Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ hocama, en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ne
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denli şanslıyım ki, yine, adaletle dolu yaklaşımlarını, çok kıymetli akademik
ve manevi desteğini benden esirgemeyen Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürüm Sn. Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN tarafından da, her daim akademik
çalışmalarım ve doğru yolda ilerlediğim hususunda motive edilme şansı
buldum; saygıdeğer hocama, en içten duygularla teşekkür ederim.
Çalışmamın hazırlıklarına henüz yeni başladığım dönemde, çok kıymetli
fikirleri ve önerileri ile beni yönlendiren; en doğru kaynakları bulmamı ve
çalışmamı -deyim yerindeyse- hazırlayabileceğim en doğru şekilde
hazırlamamı sağlayan, “hocamın hocası”, Sn. Prof. Dr. Faruk Kalkan
hocama, içtenlikle şükranlarımı sunuyorum. Doktora Yeterlilik Sınavı’nda ve
Tez Savunma gününe ulaştığım bu süreçte, değerli fikir ve önerilerini ile
beni aydınlatan Sn. Yrd. Doç. Dr. Birsel MATARA hocama ve özellikle
gerçekleştirdiğim basın taramasına ile sözlü mülakatlara ilişkin elde edilen
verileri analiz hususunda çok kıymetli desteği olmuş olan Sn. Doç. Dr.
Ahmet GÜNEYLİ hocama, en içten teşekkürlerimi sunarım.
Çalışmalarımızı Yakın Doğu Üniversitemizde gerçekleştirme imkânı
sunan muhterem GÜNSEL ailesine; henüz lisans programından yeni mezun
olduğum dönemde, her daim, “ikinci aile”miz olarak ifade ettiğimiz “Yakın
Doğu Ailemiz”e, bizzat Başkanlığını yaptığı mülakatlar ile, katılma şansı
tanıyan Sn. Mütevelli Heyeti Başkanım Doç. Dr. İrfan GÜNSEL hocamızın
şahsında, saygılarımla, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Aile, sadece, hayatta önem verilen bir şey değildir; “herşey”dir!
(Anonim)
Gerek çalışmamın hazırlığı süresince, gerekse hayattaki her
adımımda göstermiş oldukları sonsuz inanç, özveri ve destek için, hakları
ödenemeyecek olan ve akademik hayatta yayınlanmış ilk kitap çalışmamı,
2015 yılında kendilerine ithaf etmiş olduğum çok kıymetli anne ve babam
Zerrin & Özkan DOLUNAY’a; çalışmalarımı sürdürdüğüm her an, göstermiş
olduğu sabır ve beni oldukça motive edici yaklaşımı nedeniyle, nişanlım;
hayat arkadaşım Birsen Dolmacı’ya (Nişanlım şahsında başta anne&babası
-anne&babam- Berrin ve Mehmet Dolmacı olmak üzere, tüm
ailesine/ailemize) ve isimlerini tek tek sayamayacağım desteklerini
esirgememiş tüm aile üyelerimize, en içten duygularla teşekkürlerimi
sunarım.
Buruk bir mutlulukla yineliyorum ki, bu çalışmam; üzerimde, beni
doğuran annem kadar emeği olan ve her zaman lisans mezuniyetimi ne
kadar çok görmek istediğini tüm kalbiyle ifade eden; ancak, lisans
mezuniyet törenime sadece üç ay kala, 2013 yılının 1 Nisan gününde
kaybetmiş olduğumuz Kıymetli Anneannem Emine Ali Paşa’nın aziz anısına
ithaf edilmiştir….
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Çalışmamın, Türk ve Kıbrıs Türk başta olmak üzere; bilim dünyasına,
-naçizane- faydalı olması dileğimle…
Öğr. Gör. Ayhan Dolunay
Lefkoşa/KKTC - 2018
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ÖZ

DİJİTAL ÇAĞDA YASAL VE ETİK KODLAR ÇERÇEVESİNDE
BASIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ: KKTC ÖRNEĞİ

Basın hak ve özgürlükleri, basının, temel bir iletişim alanı olması
nedeniyle, iletişim bilimini; hak ve özgürlüklerin ise, etik ve hukuki
düzenlemeler ile söz konusu olması sebebi ile, hukuk bilimini ilgilendiren,
interdisipliner bir konu olma niteliğini haizdir.
Ana akım medya çalışanları için, basın hak ve özgülüklerine ilişkin
çeşitli

milletlerarası

hukuki

belgelerde,

anayasalarda

ve

yasalarda

düzenlemeler yer almakla birlikte; artık ana akım medya olarak adlandırılan
yapıya, önemli bir alternatif oluşturan yeni medya (internet ortamı, sosyal
medya) üzerinden, basın mensubu olarak çalışan bireylerin hak ve
özgürlüklerine ilişkin ayrı düzenlemeler bulunmamakta; ana akım medya
mensupları ile ilgili hak ve düzenlemelere tabi oldukları kabul görmektedir.
Bu durum KKTC açısından da, geçerlidir. Ancak, KKTC’de, ana akım
medya mensuplarının hak ve özgürlükleri ile ilgili dahi, kapsamlı düzenlemeler
bulunmamaktadır. Bu kapsamda da gerek ana akım medya, gerekse
çalışmada odaklanılan yeni medya üzerinden bir çok etik olmayan haberin
yapıldığı görülmektedir.
Ortam ve özellikle de hız olgusu ile ana akım medyadan farklılaşan yeni
medya üzerinden ise, çok daha vahim sonuçlara ulaşan, etik olmayan
haberlerin yayılması ve bir çok kişinin haklarının ihlali söz konusu olmaktadır.
Bu çalışmada, ilk olarak basın hak ve özgürlükleri genel olarak
tanımlanmakta, sınırları çizilmekte; evrensel denetim aracı Freedom House ve
KKTC açısından denetim aracı Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarının
değerlendirilmektedir. Ardından, yeni medya üzerinden KKTC’de basın
mensubu olarak çalışan bireylerin yol açtığı etik ihlallere yönelik, çalışmada
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tercih edilen yeni medya haber sitesi taraması gerçekleştirilmiş; yine yeni
medya üzerinden basın mensubu olarak görev ifa eden bireyler ile mülakatlar
çerçevesinde etik ihlallerin tespit edilmesi sağlanmış ve önlenmesine yönelik
somut çözüm önerileri sunulmuştur.
Bu kapsamda çalışmada, adli ve siyasi haberler başlığı altında,
özellikle, KKTC Ocak-2018 Milletvekilliği Seçimi dönemine yakın olan, KasımAralık 2017 döneminde, KKTC’de faaliyet sürdüren beş internet haber sitesi
üzerinden basın taraması gerçekleştirilmiş; toplam 4676 haber incelenmiştir.
İlgili haberlerin 1050’sinin KKTC’ye ilişkin adli haberler; 1450’sinin ise,
KKTC’ye ilişkin siyasi haberler olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, toplam
haber sayısının %53’üne tekabül eden 2500 haber incelemeye tabi tutulmuş
ve adli haberler içerisinde en çok etik ihlale rastlanan “sirkat”, “uyuşturucu” ve
“kaza” haberleri ile siyasi haberler içerisinde en çok etik ihlale (neredeyse tek
anlamlı rakama ulaşan alt kategori) rastlanan KKTC-2018 milletvekili seçimi
haberleri incelemeye tabi tutulmuştur.
Diğer yandan, KKTC’de faaliyet sürdüren yeni medya haber sitesi
mensubu yirmi kişi ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş; basın hak ve
özgürlükleri, sınırları, etik ihlal sebepleri ve çözüm önerileri hususlarında
görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda belirtildiği üzere çalışmada, ilgili sorunların
tespitine; değerlendirmesine ve bu sorunlara ilişkin somut çözüm önerilere yer
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Basın Hak ve Özgürlükleri, Yeni Medya, Yeni Medya
Haberciliği, İnternet Haber Siteleri, İletişim Etiği, KKTC.
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ABSTRACT

FREEDOM OF THE PRESS IN THE DIGITAL AGE
WITHIN THE FRAMEWORKS OF LEGAL AND ETHIC CODES:
EXAMPLE OF THE TRNC

As the freedom of press is the main communication era of media, and
also it concerns about rights, freedom ethical and legal issues; science of
communication must be concidered as interdisiplinary subject.
The subject of freedom of the press can be found on lots of international
legal papers; New media have become an important alternative fort he
mainstream media. As it have become an important alternative, there have not
been a specific legal papers fort he freedom of press and legal papers
designated for mainstream media workers have been used for new media
workers as well.
This issue Works for TRNC as well. Yet, as the freedom of the press is
not clear for mainstream media workers in TRNC. In this context, it is obligated
to see lots of unethical stories on mainstream media and internet newspapers.
As the medium and especially speed is much more different than
mainstream media, ethical violations and distrubition of unethical stories have
gone too far which leads people to suffer violation of their personal rights.
This work focuses on the following issues: Freedom House as the
universal supervision tool, evaluation of works of Ethical Committee of Media
in Cyprus, ethical issues people in TRNC dealing with on new media. This
work also focused on the interviews have been made with the new media
workers, and also tries to offer specific solutions.
In this scope, 5 internet newspapers have been scanned and 4676
stories have been examined between the dates of November-December 2017
(which have been close dates to 2018-January TRNC Parliamentary Election)
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under the title of forensic and political stories. 1050 of the relevant stories are
related with forensic stories in TRNC, 1450 of them are related with political
issues in TRNC. Most ethical violations have been found on stealing, drugs,
and car accidents have been found on 2500 stories which is around %53 of
the total stories, 2018 parliamentary elections have been considered as well
which is the only meaningful sub category for political issues.
Interviews have been made with 20 new media workers working on
TRNC and their opinions about the freedom of press, limits and reasons of
ethical violations and suggestions of solutions have been asked. For this issue,
this works deals and offers solution on the issues journalists have been dealing
with.

Keywords: Freedom of the press, New Media, New Media Journalism,
Internet News Sites, Communication Ethics, TRNC.
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“Ben, basın etiği ve ahlakı kavramlarını, Kıbrıs adasının henüz İngiliz
sömürgesi olduğu dönemde, bir İngiliz polisinden öğrendim. O dönem, bir
gazeteci, sırf henüz suçluluğu kesinleşmemiş biri için “hükümlü” kavramını
kullandığından tutuklanmıştı. Bunun üzerine, bir İngiliz polisi bana, kimsenin
hakim kararı neticesinde, yani mahkeme eliyle hüküm giymediği bir hususa
ilişkin suçlu ilan edilemeyeceğini anlatmış ve bu çok mühim ayrımı öğrenmemi
sağlamıştı…”

Bedia OKAN
(Kıbrıs’ın İlk Türkçe Gazetesi
“Söz”ün
İmtiyaz Sahibi & Gazeteci.)

1

GİRİŞ

İçerisinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde, bir çok
farklı disiplinde değişim ve gelişim söz konusu olmasının yanı sıra; iletişim
açısından oldukça önem arz eden bir olgu olan yeni medya kavramı da ortaya
çıkmış ve sürekli gelişimini sürdürmüştür.
Dijital bilgi iletişim devri / dijital çağ olarak adlandırılan milenyum ve
sonrası yıllarda, önemli bir iletişim aracı olarak kabul gören yeni medyanın
kullanımının yaygınlaşması, gelişmesi ve dönüşümü söz konusu olmuştur.
Özellikle bahse konu dönemde yeni medya başlığı altında ortaya çıkan sosyal
medya da, bu yaygınlaşma, gelişim ve dönüşümü tetikleyici niteliği haizdir.
Ana akım medya olarak adlandırılan yapı, kitleleri bilgilendirme, eğitme,
eğlendirme gibi görevler taşırken; bu görev ve sorumluluklarını, artık yeni
medya ve sonraki süreçte gelişimi ve değişimi söz konusu olan sosyal medya
ile paylaşmaya başlamıştır.
Bu kapsamda, klasik medya (ana akım medya) çalışanlarının haklarını
ve özgürlüklerini ele alan ve bu hususların sınırlarını çizen basın hak ve
özgürlükleri genel başlığı; yeni medya ve yeni medya çalışanlarını da kapsamı
altına almıştır. Çünkü yeni medya, -deyim yerinde ise- önemli ölçüde klasik
medyanın yerini almaya başlamış; bu durum da beraberinde, yeni medya
aracılığı ile görev ifa eden çalışanların, mesleki hak ve özgürlüklerini
tartışmaya açmıştır.
İlgili bireylerin, mesleki hak ve özgürlükleri, klasik medya çalışanlarının
mesleki hak ve özgürlükleri ile büyük ölçüde benzeşmekle birlikte;
beraberinde, daha önemli sorumluluklar getirmektedir. Çünkü, yeni medyada,
ana akım medyanın kat ve kat ötesinde bir hız olgusu söz konusudur.
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Ana akım medya çalışanlarının pek tabii meslek etiği ilkelerine uygun
olarak çalışmalarını gerçekleştirmeleri gerekirken; kat kat üzerinde bir hızla,
çok daha kısa süreler içerisinde tüm çalışmalarının bireylere (topluma) ve hatta
diğer toplumlara servis edileceği düşünüldüğünde, yeni medya üzerinden
meslek ifa eden basın çalışanlarının, daha da yüksek bir özen yükümlülüğü
olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Çünkü ilgili hız olgusu ile de
birleşince, kişilik haklarını, toplumun ve devletin korunması gibi temel ilkeleri
ihlal eden yayınlar, oldukça vahim sonuçlara yol açabilmektedir. Bu hususların
başında, henüz suçu sabit olmadan önce kişilerin hükümlü gibi lanse edilmesi;
kamu yararını ve sağlığını zedeleyici içerikler ve görsellerin haberlerde
kullanımı; devletin çıkarlarını zedeleyici habercilik gelmektedir.
Basın mensuplarının hakları ve özgürlükleri, demokrasi ve hukuk devleti
açısından yüksek önemi haizdir. Çünkü ancak demokratik bir yapı içerisinde
yönetilen hukuk devletlerinde basın özgürce habercilik yapabilecek; ülkedeki
ve dünyadaki gelişmeleri ve olumsuz hususları, eleştiriler doğrultusunda
topluma ve dünyaya aktarabilecektir. Ancak hiçbir hak ve özgürlüğün sınırsız
olması düşünülemez. Bu çerçevede, her hak ve özgürlüğün olduğu gibi, basın
hak ve özgürlüklerinin de sınırları bulunmaktadır.
Bu çerçevede, iletişim sektörü açısından oldukça önem arz eden,
“basın hak ve özgürlükleri”nin ve, bireyler; toplumlar için yüksek önemi haiz
“sınırlamaları”nın, yasalar eliyle düzenleme altına alınması; gerek medya ve
artık yeni medya çalışanları açısından; gerekse toplumlar açısından bir ihtiyaç;
hatta, ihtiyacın ötesinde gerekliliktir.
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I. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

I.

AMAÇ KAPSAM YÖNTEM

Bu çalışma, kitleleri bilgilendirme, eğitme, eğlendirme gibi amaçları
bulunan medyaya, gelişen teknoloji ile önemli bir alternatif oluşturan yeni
medya üzerinden, aktif yayın sürdüren yeni medya haber sitelerinin, etik
anlayışlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ana akım medyanın çok ötesinde,
yeni medyada, sadece saniyeler içinde içeriklerin çok daha geniş kitlelere
ulaşmasına olanak sağlayan internet teknolojisi ile, değişen habercilik
pratikleri, beraberinde, etik ve hukuki sorunların artışını getirmiştir. Dijital
iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde, yeni medya haber sitesi
çalışanlarının, çok daha hızlı hareket etme gerekliliği daha “özensiz”
yaklaşımları da ortaya çıkarırken; bahse konu iletimdeki hız ile birlikte, geri
dönüşü güç sonuçlar söz konusu olmaktadır. Bu şartlar altında, ana akım
medyada meslek ifa eden bireylere oranla, yeni medya üzerinden meslek ifa
eden bireylerin çalışmalarının incelenmesi daha yüksek önem kazanmaktadır.
Çalışmada, temel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği ele
alınmaktadır. Daha spesifik ifade ile belirtilecek olursa; Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde faaliyet sürdüren yeni medya haber siteleri; ilgili sitelerde
yayınlanan haberler incelenmiş, etik ve hukuki ilkelere aykırılıklar tespit
edilerek analizleri gerçekleştirilmiş; ilgili sitelerde habercilik mesleği ifa eden
bireyler ile mülakatlar gerçekleştirilmiş, bu çerçevede de, KKTC yeni medya
haber sitelerinde söz konusu etik-hukuki ihlallerin yol açtığı sonuçlar/sorunlar
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ile, söz konusu sorunların önlenmesine ilişkin somut çözüm önerilerine yer
verilmiştir.
Çalışmada şu sosyal bilim1 dallarından yararlanılmıştır:
•

Hukuk Bilimi2; Anayasa Hukuku, Bilişim Hukuku, İnsan Hakları,

Uluslararası Hukuk,
•

İletişim Bilimi; İletişim Hukuku, İletişim Tarihi,

•

Sosyoloji; Hukuk Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi.

•

Felsefe.

Öncelikle belirtilmelidir ki, yukarıdaki sıralama, çalışmada disiplinler
arası –kıyasen- ağırlık verilecek disiplini/disiplinleri ifade etme amacını
taşımamaktadır.
Anayasa Hukuku, anayasalardaki, basın hak ve özgürlüklerine ilişkin
düzenlemeleri ele alma noktasında; Uluslararası Hukuk ise, basın hak ve
özgürlüklerine ilişkin uluslararası metinlerdeki düzenlemeleri ele alma
noktasında, konuyu kapsamı altına almaktadır.
Çalışma konusu, basın hak ve özgürlüklerinin yeni medya üzerinden
değerlendirilmesi olduğu için, yeni medya üzerinden hak ve özgürlüklerin
kullanımı sırasında, hak ve özgürlüklerin ötesindeki (başkalarının hak ve
özgürlüklerini zedeleyecek) yaklaşımlar, önceden yasa ile düzenleme altına
alınması halinde, suç teşkil edebilecektir. İnternet üzerinden ifa edilen suçlar,
bilişim yasaları ile düzenleme altına alındığı için; bu husus, Bilişim Hukuku’nu,
konu ile doğrudan ilişkilendirmektedir. Belirtilmelidir ki, KKTC’de, yürürlükte bir
bilişim yasası bulunmamaktadır. Bu durum da, çalışmada ele alınacak
ihlallerin, detaylı olarak değinileceği üzere cezasız kalmasına yol açmaktadır.
1

Belirtilen tüm dalların-bilim dallarının, Sosyal Bilimler genel çatısı altında yer alması; sosyal
bilimlere ilişkin bilimsellik sorgulamasına kısaca değinmeyi gerektirmektedir: “Sosyal Bilimler,
sosyal olay olarak görülen insan davranışlarını inceleyen bir grup bilim olarak tanımlanabilir.”
(Dursun, 2006: 251).
2
Belirtilen dalların-bilim dallarının yanı sıra, “Hukuk”un bilim olarak sınıflandırılması ve
tanımlanması hususunda var olan tartışma nedeniyle; bu hususta, kısa bir açıklama yapma
gerekliliği hasıl olmaktadır: “Hukuk bilimi, iş görüsel (fonksiyonel) olarak düzensizlik gösteren
insan davranışlarını inceleme bilimi olarak tanımlanabilir.” (Dursun, 2006: 251). Bu kapsamda
bir sosyal bilim dalı olan hukuk bilimi de sosyal bilimlerin bir parçası olarak insan
davranışlarını, daha doğru ifadeyle, düzenli olmayan insan davranışlarını inceleme altına
almaktadır. Hukuk biliminin temel ilgilendiği noktayı oluşturan düzensizlik unsuru; hukuk
incelemelerinin de temelini oluşturur. (Hirsch, 1994: 24).

5
Hukuk Sosyolojisi; toplumda olması gerekeni değil, olanın tespiti
noktasında, günümüzdeki yasal durumun tespiti ile ilgili, konuyu kapsamı
altına almaktadır.
Basın hak ve özgürlükleri, temel insan haklarından, ifade özgürlüğü
başlığı altında yer aldığı için, İnsan Hakları, çalışmayla doğrudan ilgili konuma
gelmektedir.
Basın hak ve özgürlükleri, yasal boyutuyla birlikte, diğer boyutuyla,
temel bir İletişim Bilimi konusu teşkil etmektedir. Çünkü basın, iletişim biliminin
en önemli araçlarından biridir. Bu kapsamda da konu, temel bir iletişim bilimi
çalışması olma niteliğini haizdir.
Basının hak ve özgürlüklerini demokrasi çıkış noktasından hareketle,
çizme hususunda, İletişim Hukuku konuya ışık tutmaktadır.
Medya ve kitle iletişimi ile neredeyse eş anlamlı hale gelen İletişim
Sosyolojisi; çalışma konusuyla, basın hak ve özgürlüklerinin, medya ve
özellikle çalışmada ele alınan yeni medya üzerinden ortaya çıkardığı olumlu
ve olumsuz sonuçlar doğması noktasında, doğrudan ilişkilenmektedir.
İletişim Tarihi, çalışmanın konusu olan yeni medyanın, gelişimi ve
önceki dönemlerde ilgili kavramın yerini hangi kavramların tuttuğunu açıklama
noktasında konu ile ilişkilenmektedir. Bu kapsamda çalışmada iletişim tarihi
çerçevesinde, internetin gelişimi ve öncesindeki medya kavramı hakkındaki
süreç ele alınmıştır.
Toplum bilimi, Sosyoloji; basın hak ve özgürlükleri kullanılırken ve daha
da ötesinde, basın hak ve özgürlükleri aracılığı ile başkalarının hak ve
özgürlükleri zedelenirken; toplumda oluşan yaklaşımı tespit konusunda
çalışmaya ışık tutmuştur.
Felsefeden ise, iletişim etiğine dayanan çalışmada, etik kavramına
ilişkin antik yunandan günümüze değin, çeşitli filozofların görüşlerini yansıtma
noktasında yararlanılmıştır.
Bu kapsamda, çalışma, disiplinlerarası (interdisipliner) bir çalışma olma
niteliğini haizdir.
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Çalışma kapsamında toplanan veriler (ve ilgili verilerin analiz
yöntemleri), şu başlıklar altında toplanmaktadır:
•

Doküman İncelemesi

Çalışma konusu, “basın hak ve özgürlükleri”, “iletişim etiği” ilkeleri ve
“yeni medya” ile ilgili gerçekleştirilen literatür taraması çerçevesinde; yazılı
dokümanlar toplanmış ve bahse konu dokümanlardan edinilen veriler, içerik
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Ayrıca, “medya ve yeni medya üzerinde mesleki olarak etkili olan”
ve/veya “medya/yeni medya sektörü ile ilgili yönetsel-denetimsel-eğitici görev
ifa eden kişiler”in (KKTC Barolar Birliği E. Başkanı, KKTC Ombudsmanı, YDÜ
İletişim Fakültesi Dekanı, YDÜ İletişim Fakültesi RTS Bölüm Başkanı, KKTC
Medya Etik Kurulu Başkanı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı, Türk
Ajansı Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı&Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü,
YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi), diğer bir ifade ile alan
profesyonllerinin, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dünya Basın
Özgürlüğü günü olan 03.05.2017 tarihinde düzenlenen “Medya ve Yeni Medya
Ekseninde

Basın

Hak ve Özgürlükleri” panelindeki konuşma video

kayıtlarından yararlanılarak, KKTC Yeni Medya çalışanlarının etik yaklaşımları
ile ilgili veriler toplanmış ve söz konusu verilerin analizi de, yine içerik analizi
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
•

Basın Taraması

Çalışmada, KKTC yeni medya haber siteleri ile ilgili istatistiki bilgi
oluşturmak ve adli, siyasi, ve diğer gruplar olmak üzere, kaç haber yayınladığı,
ilgili haberlerin kaçında etik/hukuki ihlale rastlandığı, ilgili ihlallerin hangi
gruplara ayrıldığı ve sonuçlarının neler olduğu sorularına yanıt bulmak amacı
ile, “Detay Kıbrıs”, “Ada Haber”, “Yeni Bakış”, “Havadis” ve “Diyalog” adlı 5
haber sitesi üzerinden, 2 aylık (Kasım, Aralık 2017) olmak üzere, tarama
gerçekleştirilmiştir. Bahse konu dönem, KKTC Ocak-2018 Milletvekilliği erken
seçimine yakın bir dönem olmasına dikkat edilerek belirlenmiştir. Diğer
yandan, ilgili sitelerin tespiti, çalışmada daha detaylı değinileceği üzere, yeni
medyanın, ana akım medyadan farklılıkları çerçevesinde; KKTC’de faaliyet
gösteren internet haber sitelerinin, KKTC ana akım medya organı basılı
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gazeteler gibi kayıt zorunluluğu bulunmaması ve daha önce bu denli bir
bilimsel çalışma yapılmaması çerçevesinde, tam sayısının tespit edilememesi
nedeniyle; yine basılı gazeteler kadar uzun bir geçmişe ve siyasal çizgiye
sahip

olmamaları

nedeniyle,

nitel

araştırmada

amaçlı

örneklem

ile

gerçekleştirilmiştir. Ancak, künyelerinin bulunması, en az iki yıldan beri yayın
yapıyor olmaları, özgün haber üretimlerinin olması; yine sınırlı da olsa siyasi
görüşleri çerçevesinde dengeli bir dağılım olması ve ana akım yayıncılık (basılı
gazetecilik)

da

gerçekleştirip

gerçekleştirmedikleri

de

göz

önünde

bulundurularak, ilgili sitelerin tespiti yapılmıştır. Nitel araştırmada amaçlı olarak
tespit edilen örneklem çerçevesinde (nitel araştırmada amaçlı örneklem
kapsamında, uygun örnekleme/kolay ulaşılabilir durum örneklemesi convenience sampling-) gerçekleştirilen analizler; aynı zamanda, nicel
araştırma yöntemlerindeki gibi, rakamsal verilere de dönüştürülmüş; bu
kapsamda, çalışma, her iki araştırma yöntemine de (ağırlıklı olarak nitel
araştırma çerçevesinde, sınırlı nicel araştırma sonuçları) yer verilen niteliği
haiz yapı taşımaktadır.
Bahse konu tarama çerçevesinde, ilgili sitelerin haber-adli ve siyasi
haber sayıları tespit edilmiş; 5 site toplamından elden edilen rakamlar
çerçevesinde saptanan en fazla etik ihlal içeren adli haberler, “sirkat”,
“uyuşturucu”, “kaza” haberleri olarak; siyasi haberler içerisindeyse, neredeyse
etik ihlal içeren haberlerin tamamının, araştırmanın gerçekleştirildiği döneme
yakın tarihe denk gelen, “ 2018 - KKTC Milletvekilliği Erken Seçimi”ne ilişkin
olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, adli haberlerde, “sirkat”, “uyuşturucu”,
“kaza” ve siyasi haberlerde ise, “milletvekilliği seçimi” konulu tespit edilmiş etik
ihlal içeren haberlerin analizi, içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, Haber sitelerinin, gerek kendi içerisinde, gerekse diğer sitelere
kıyasen, haber – adli/siyasi haber oranlarına, yukarıda da sayılan, adli habersiyasi haber alt gruplarının oranlarına, ilgili haberler içerisinde etik ihlal içeren
haberlerin oranlarına, grafikler aracılığı ile yer verilmiştir.
•

Derinlemesine Görüşmeler

Diğer yandan, KKTC’de yeni medya üzerinden basın mensubu olarak
görev ifa eden çalışanların, “basın hak ve özgürlükleri ve sınırları” ve “iletişim
etiği” hususlarındaki bakış açısını saptamak adına, yine, “nitel araştırmada
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amaçlı örneklem” kapsamında, uygun örnekleme/kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi yöntemine başvurularak saptanan uygulama grubu ile (20 kişi),
“yarı yapılandırılmış” formda, “derinlemesine görüşmeler” gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, toplanan verilerin analizi, içerik analizi ve karşılaştırmalı analiz
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşmeler, nitel araştırma
yöntemlerinden, amaçlı örneklem üzerinden gerçekleştirilirken; analizlerde,
belirtildiği gibi, içerik analizinin yanı sıra, karşılaştırmalı analiz yöntemine de
başvurulmuş;

bu

çerçevede,

karşılaştırmalı

analizde,

içeriklerin

karşılaştırılmasının yanı sıra, rakamsal veriler çerçevesinde karşılaştırma da
gerçekleştirilmiş; diğer bir ifade ile, bu yönüyle sonuçlar, nicel araştırma
çıktılarında söz konusu olduğu gibi, rakamsal veriler de içermiştir.
Yine yukarıda bahse konu KKTC medya ve yeni medyası üzerinde etkisi
bulunan “alan profesyonelleri” ile, video doküman incelemesi dışında,
gerçekleştirilen yapılandırılmamış derinlemesine görüşmeler nitel araştırma
yöntemlerinden, amaçlı örneklem üzerinden gerçekleştirilirken; elde edilen
verilerin analizi, içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, ilgili
kişilerin, KKTC Yeni Medya çalışanlarının etik yaklaşımları ile ilgili görüşlerine
çalışmada yer verilmiştir.

II.

TEMEL KAVRAMLAR VE TEORİLER

A. “DEMOKRASİ” VE “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”

Demokrasi, demos ve kratos sözcüklerinin birleşiminden gelip; kelime
itibariyle, halk iktidarı anlamını taşıyan; günümüz toplumlarında ise, bir çok
farklı anlam kazanmış ve farklı işlevleri nitelendirmek amacı ile kullanılmakta
olan bir kavramdır (Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 3).
Demokrasi, yüzyıllardır tartışılan bir kavram olmasına karşın, modern
düşüncenin ortaya çıkışı ile birlikte, siyaset teorisinde önemli bir yeri haiz
olmuştur (Baştürk, 2011: 29). Demokrasilerde, bireysel özgürlükler ve
toplumsal özgürlükler dengesi öncelikli olarak kurulur, çünkü bireyler önemli
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olmak ile birlikte; temelde bireylerin hep birlikte oluşturduğu toplumun
öncelikleri, birey taleplerinden önce gelmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki birey
ve toplum hakları, kamu kudretine sahip demokratik kurumlarca (devlet)
korunmalı; güvence altına alınmalıdır (Ural, 1999: 451).
Demokrasi kuramcılarından Montesquieu, düşünce özgürlüğünün en
önemli

özgürlük

olduğunu

belirtirken;

özgür

ortamın

önemini

de

vurgulamaktadır (Kavra, 1989: 83). Çünkü ancak özgür bir ortam sağlanırsa
ifade özgürlüğü işlev kazanacak ve demokratik kurumların varlıklarını
sürdürebilmesi ve gelişimi söz konusu olabilecektir (Çelik & Tonta, 1996: 1;
Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 3).
Diğer yandan, ifade özgürlüğü asıl olmak ile birlikte, demokratik
toplumlarda, bireyler, her dilediklerini ifade etmekte tamamen özgür değildir
(Bozkurt ve Dost, 2002: 29). Ancak, bireyin her dilediğini tamamen serbestçe
ifade edememesi ile, özgürce ifade edebileceği görüşleri arasındaki sınır
oldukça hassas çizilmelidir. Çünkü, bu soyut sınırın iki yönden birine doğru
kayması durumunda, demokrasi ve demokratik toplum söz konusu olmayacak;
bireysel ve toplumsal hakların çok kısıtlı olduğu ya da hiç olmadığı diktatörlük
veyahut bireysel ve toplumsal hakların sıklıkla zedelendiği, zayıf yönetim söz
konusu olacaktır.
Sınırının çizilmesi dahi bu denli önemli olan ifade özgürlüğü, genel
kabul gören görüşe göre, demokrasinin “olmazsa olmazı” ve temel bir “insan
hakkı”dır. Çünkü, ifade özgürlüğü, toplumda kanaat oluşturma ve kamusal
meselelere ilişkin tartışmanın varlığını mümkün kılmaktadır. Demokratik
toplumlarda, kimin veyahut hangi görüşün doğru olduğunu sorgulamanın ve
tespit etmenin temel yolu, kamusal tartışmadır ve kamusal tartışma, ancak
ifade özgürlüğü sağlanan toplumlarda vücut bulabilmektedir.
Bu kapsamda, ancak demokratik ve insan haklarının geçerli olduğu bir
toplum yapısında vücut bulabilecek basın özgürlükleri, bir takım haklar ve
sınırlamalar içermektedir. Haklar, özgürlüğün içerisini doldururken; sınırlar ise,
genel çerçevesini çizmektedir. Basın hak ve özgürlükleri hususu, insan hakları
temelindeki ifade özgürlüğünün özel bir halidir; ifade özgürlüğü, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nde, temel bir hak ve özgürlük olarak, md. 10’da
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düzenleme altına alınmaktadır. İlgili düzenlemenin, “hak tanıyan” ilk fıkrası şu
şekildedir:

“Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının
müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü
ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde,
Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi
tutmalarına engel değildir.”

Hakkın sınırları ise, AİHS md.10/2’de düzenleme altına alınmaktadır:
“Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması,
yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum- da ulusal güvenliğin,
toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu
düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya
ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin
yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının
güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar,
sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.”
İfade özgürlüğünün, AİHS md. 10’da yer verilen sınırları; bu temel yasal
metin ile birlikte, ülkelerde de ancak yasalar eliyle çizilebilmektedir. Yasalar ile,
uygun olmayan ifadelerin kullanılmasının önüne geçilebilmekte veya ilgili
ifadeler ileri sürüldüğünde yaptırım uygulanabilmektedir. Pek tabi, yasal
düzenlemeler de ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterebilmektedir; çünkü,
ülkelerdeki toplum yapısı, yaşayış şekli, ortak değerler gibi hususlarda da
farklılıklar söz konusu olabilmektedir (Özbey, 2013: 42).
Konunun önemine istinaden, çeşitli ülkelerdeki anayasalardan bazı
örnekler şu şekildedir:
Amerikan Anayasası’nda, husus, Haklar Bildirgesi ile yapılan değişiklik
kapsamında, ilk madde uyarınca, “ifade özgürlüğü ve özgürlükler”in, kongre
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tarafından getirilecek yasalar ile sınırlanamayacağı belirtilmektedir (Dolunay &
Kasap & Keçeci, 2017: 4):
“Kongre, dini bir kuruma ilişkin veya serbest ibadeti yasaklayan; ya da
ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kısıtlayan; ya da halkın sükûnet
içinde toplanma ve şikâyete neden olan bir halin düzeltilmesi için
hükümetten talepte bulunma hakkını kısıtlayan herhangi bir yasa
yapmayacaktır.”3
Alman Anayasası’nın, “Düşünce ve basın özgürlüğü; sanat ve bilim
özgürlüğü” başlıklı 5. maddesinin, ilk fıkrasında şu düzenlemeye yer
verilmektedir:
“Herkesin, düşüncesini söz, yazı ve resimle serbestçe açıklayıp yayma
ve herkese açık olan kaynaklardan, hiçbir engele uğramadan, bilgi
edinme hakkı vardır. Basın özgürlüğü ile radyo ve film aracılığıyla haber
verme özgürlüğü güvence altındadır. Sansür uygulanamaz.”
Alman Anayasası’ndaki md. 5/2’de ise, sınırlamalara şu şekilde
değinilmektedir:
“Bu haklar, genel yasaların hükümleri, gençliğin korunması hakkındaki
yasa hükümleri ve kişisel şeref hakları ile sınırlıdır.”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda husus, “Basın hürriyeti” başlıklı md.
28 ile şu şekilde düzenlenmiştir:
“Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî
teminat yatırma şartına bağlanamaz.
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır…”

3

Diğer örneklerden farklı olarak; Amerikan Anayasası’nda, basın özgürlüğünün
sınırlanmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durum, mutlak bir özgürlük
tanındığı izlenimi yaratabilecek olmakla birlikte; durumun bundan farklı olduğu savına,
çalışmanın ilerleyen sayfalarında değinilecektir.
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Maddenin

devamında

ise

“Basın

hürriyetinin

sınırlanmasında,

Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.” ifadesine yer
verilerek; ilgili maddeler işaret edilmiştir. Kısaca değinilecek olursa,
“Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” başlıklı md. 26’nın bir bölümü şu
şekildedir:
“Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu
güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların
cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin
açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile
hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması
veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi
amaçlarıyla sınırlanabilir.”

Kıbrıs Türk Anayasası’nda, “Basın Özgürlüğü” başlıklı md. 26’da ise şu
düzenleme yer bulmaktadır:
“Yurttaşlar için basın ve yayın özgürdür, sansür edilemez.
Devlet, basın, yayın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak önlemleri
alır.”
Sınırlamalar da, aynı madde altında, şu şekilde düzenleme altına
alınmaktadır:
“Basın ve haber alma özgürlüğü, kamu düzenini, ulusal güvenliği veya
genel ahlakı korumak, kişilerin şeref, haysiyet ve haklarına tecavüzü,
suç işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı görevinin amacına uygun
olarak yerine getirilmesini sağlamak için yasa ile sınırlanabilir.”
Örnekler arttırılabilecektir, ancak, yasal düzenlemelere, çalışmanın
“Medya Hak ve Özgürlükleri” adlı ikinci bölümünde yer verileceği ve bu
noktada, hususun önemini vurgulamak ve yine haklar tanındığı kadar;
sınırlamalar da söz konusu olacağını vurgulamak amacıyla değinildiği için, ilgili
örneklerle sınırlı tutulacaktır.
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B. KİTLE İLETİŞİMİ

1. “KİTLE İLETİŞİMİ” KAVRAMI

İnsan biyolojik bir varlıktır, ancak, aynı zamanda insan, sosyal de bir
varlıktır. Kendini “anlatmak” ve “anlaşılmak” ihtiyacı duymaktadır. Hegel’in,
“Beni hayatta bir kişi anladı; o da yanlış anladı” ifadesi, diğer anlamların yanı
sıra, insanın “anlaşılma” veya daha genel bir ifade ile “iletişim kurma” ihtiyacına
işaret etmektedir. Bu noktada da, önceki ifadeden de anlaşılacağı üzere,
“iletişim” önem kazanmaktadır.
İnsan-hayvan-nesne ekseninde tanımlar veren yaklaşımlar da söz
konusu

olmasına

karşın;

insanın

tek

simge

üreten

varlık

olduğu

düşüncesinden hareketle; genel bir ifade ile iletişim, duyguları, düşünceleri,
kültürü, bilgiyi kapsayan anlamların, semboller aracılığı ile aktarıldığı bir
süreçtir.
Diğer yandan, insan (birey) toplulukları; toplum, tarihsel süreç
içerisinde, kitle toplumuna/kitle tüketim toplumuna dönüşmeye başlayınca,
“kitle iletişimi” de önem kazanmaya başlamıştır. Bahse konu tarihsel süreç
içerisinde; kitle iletişim araçları da (Gazete, telgraf, sinema, radyo, televizyon,
internet) her biri iletişim alanında birer “devrim” yaratacak etki ile icat edilmiş;
süreç bu yönden de beslenmiştir.
Kitle iletişimi; teknolojik araçları bünyesinde bulunduran uzmanlaşmış
kuruluşlarca, sembollere dayalı içeriklerin, dağınık, heterojen, geniş ve
birbirinden bağımsız bir kitleye dağıtım sürecidir (Erdoğan & Alemdar, 2010:
202).
Kitle iletişimindeki, “kitle” temel özellikleri açısından;
-

Heterojendir,

-

Anonimdir,

-

Birbirinden ayrıdır,

-

Sıkı bağlar içermez.

Kitle iletişiminin hedefleri ise, şunlardır:
-

Haber ve bilgi vermek,
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-

Eğitmek,

-

Eğlendirmek,

-

Kişileri yaşadıkları toplumun bir parçası haline getirmek,

-

Kültürün nesilden nesle geçişine ve gelişimine katkı sağlamak,

-

Dış dünyanın görülebilmesini sağlamak,

-

Eşya ve hizmetlerin tanıtılması ve satılmasına yardımcı olmak,

-

Denetim,

-

Egemen ideolojinin sürdürülmesini sağlamak,

-

Gündem belirlemek (medya gündemi, kamu gündemi, politik
gündem vb.),

-

Siyasal ve sosyal açıdan doğru kararlar alınmasını sağlamak,

-

Demokrasi ve temel hakların içselleştirilmesini sağlamak.

Kitle iletişimi ile ilgili ilk kuramsal çalışma; H. Laswell’in, “Dünya
Savaşında Propaganda Teknikleri”dir. Laswell, savaşı kazanan cephenin,
kazanan taraf oluşunun, diğer unsurların yanı sıra, başarılı bir şekilde
sürdürülmüş propaganda olduğunu ileri sürmüştür (Erdoğan, 2009 :3).
Neumann’ın “Suskunluk Sarmalı” (Spiral of Slience) yaklaşımına göre
ise, kitle iletişimini anlayabilmek için, topluma bakmak gerekmektedir.
Toplumu oluşturan bireyler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla, moda, siyaset vb.
pek çok konuda, toplumda genel kabul göreni görerek, kendileri de ona göre
davranmaktadır. Görüşlerinin, genel kabulün aksi yönünde olduğunu
gördüklerinde ise; toplumda dışlanma vb. korkular ile, suskunluk sarmalı
devreye girmektedir (Akarcalı, 1997: 31; Uslu 2000: 26).
McLuhan ise, kitle iletişim araçlarını, insan vücudunun birer uzantısı;
birer budanmış parçası olarak yorumlamıştır. Her gelişen kitle iletişim aracı,
bir öncekini ya tamamen ortadan kaldırmakta; ya da, geliştirmektedir (Rigel,
2005: 18-19). Çalışma konusu ile doğrudan bağlantılı güncel bir örnekle,
internet ile birlikte büyük bir dönüşümü söz konusu olan “yeni medya”nın, ana
akım medya olarak adlandırılan yapıya önemli bir alternatif oluşturmuştur.
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2. “MEDYA” KAVRAMI

Günümüzde sıklıkla kullanılan bir kavram haline gelen medya, haber
alma ihtiyacı ile ortaya çıkan ve süreç içerisinde gelişen bir kavramdır. Haber
alma ihtiyacını karşılamak amacı ile hayat bulan; gazete, dergi, televizyon,
internet gibi kitle iletişim araçlarının tamamını kapsayan genel bir ifade olarak
kabul görmektedir.
Kitle iletişim araçlarının tamamını içerisine alan bu ifade, aynı zamanda,
bu iletişimin gerçekleştirildiği ortamı da tanımlayan genel bir kavram olarak
kabul edilmektedir.
“Medyanın bu araçsal özelliğinin yanı sıra, bir sektör olarak da kendine
has bir varlık teşkil ettiğini belirtmek gerekir. Günümüz koşullarında medya,
özellikle reklam kanalıyla beslenen, kitleleri kanalize etme ve harekete geçirme
açısından eşsiz bir imkana sahip, milyonlarca dolarlık bir sektör haline
gelmiştir” (Medya Kavramı).
Sanat, spor, bilim, magazin gibi alanları kucaklayan görsel ve işitsel
araçların da bu alana dahil olmasıyla; medyanın, haber alma işlevinin
ötesinde, büyük bir ekonomik alana, diğer bir ifade ile, günümüzde büyük bir
sektöre dönüştüğünü belirtmek mümkündür. Bu haliyle, medyanın; genel
olarak kitle iletişim araçlarını ve ortamını tanımlamanın ötesinde, ciddi
ekonomik fonksiyonların devreye girdiği bir sektörün adı olarak da kabul
gördüğünü ifade etmek olasıdır.
Medya içerisinde barındırdığı, her çeşit bilgiyi; bireye ve topluluklara
aktaran araçtır. Medyanın araç olma noktasında, temel sorumluluk taşıdığı üç
ana kol bulunmaktadır.
Toplulukları ve bireyi eğlendirme, bilgilendirme ve eğitmeyi amaçlayan
medyanın sorumlulukları, görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel yöndedir.
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3. KURAMDAN PRATİĞE “YENİ MEDYA”

Yirminci yüzyıl (20. yy)’ın ikinci yarısında (1960’ların sonlarında),
ABD’de, birçok üniversitede, ülke genelinde bilgisayar altyapısı oluşturulmuş
ve söz konusu bağlantı aracılığı ile, bilgi enformasyonu sağlanması amacı ile,
çalışmalar yapılmıştır (Vural-Akıncı, 2006: 18; Dolunay & Kasap & Keçeci,
2017: 10).
1972 yılı ve takip eden dönemde, ABD Hükümet kuruluşu olan İleri
Proje Araştırma Ajansı (Advanced Research Project Agency, -ARPA-),
talepleri

kapsamında,

askeri

kuruluşlar

için,

bir

takım

çalışmalar

gerçekleştirmiş ve ARPA ile birlikte başlayan girişimler, 1980lere gelindiğinde,
ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından, beş (5) tane, süper bilgisayar
merkezi kurulması ile bir sonraki aşamaya taşınmıştır.
Söz

konusu

çalışmalar,

sırası

ile,

önce

üniversitelerin

de

bağlanabilmesi amacı ile, şebeke zinciri haline getirilmiş (ARPANET) (Timisi,
2003: 122-123), ardından ise, ARPANET’in kullanımdan kaldırılması ile, ABD,
Japonya gibi ülkelerdeki “omurgalar” (back bone), internete katılmıştır (1990).
Sonrasında, GOPHER sistemi ile internet kaynaklarına erişim,
Minnesota Üniversitesi’nce, kolaylaştırılmıştır. 1995 yılına gelindiğinde ise,
Web

üzerinden

işlem

gerçekleştiren

Netscape

yazılımı

kullanılmaya

başlanmıştır (Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 10).
Dünya Çapında Ağ (World Wide Web-WWW)’ı icat eden (kurucusu) Sir
Tim Berners-Lee, internetin özgürleştirici potansiyelinin farkındalığıyla, söz
konusu ağın, belirli bir zümreye özgü olup, kapalı bir yapıda ya da kontrol
altında olmasının, kendi çıkış noktasıyla özdeşleşmeyeceğinden hareketle,
kendisiyle aynı görüşü paylaşanların da desteği ile, CERN’e, internetin,
ücretsiz olarak dünya çapında kullanıma açılmasını, 1993 yılında kabul
ettirmiştir.
Tüm bu çalışmalar, bir bakıma, “iletişimde dijital çağ” olarak
nitelendirilebilecek dönemin, temelleri/başlangıcı olarak yorumlanabilmektedir
(Bkz. Briggs & Burke, 2004: 345).
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Özetlenen çalışmalar/gelişmeler temel oluşturmak ile birlikte, internet
hususunda, gelişim ve değişim süreci devam etmiştir/etmektedir. İnternet
kullanımı giderek yaygınlaşmış ve bu kapsamda da, internetin, çok önemli bir
iletişim aracı ve yeni bir ifade özgürlüğü alanı haline gelmesi söz konusu
olmuştur.
İnternet gazeteciliği hayata geçmiş (dijital gazeteler ve blog siteler);
gelişmeler bununla da sınırlı kalmayıp, günümüzde yaygın kullanımı söz
konusu olan, elektronik posta (e-mail) sunucuları (Hotmail, Yahoo vb.), Google
vb. arama motorları, video yayını ve izlenmesi amacı ile Youtube vb. siteler ve
Sosyal Paylaşım Siteleri olarak tabir edilen, Facebook, Twiter gibi siteler kısa
süre içerisinde kurulmuş ve yine kısa süre içerisinde, kullanıcı sayılarında
büyük artışların söz konusu olduğu gözlemlenmiştir (Avşar & Öngören, 2010:
13; Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 10).
İfade edilen kullanıcı sayılarındaki artış, iletişimin artık, telgraf, telefon,
gazete ve televizyon gibi, her biri iletişim alanında devrim yaratmış araçların
çok ilerisinde bir mecrada ve vazgeçilemez bir şekilde gerçekleşmekte
olduğunun deyim yerinde ise kanıtı olarak da yorumlanabilmektedir (Babacan
& Haşlak & Hira, 2011: 65-68; Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 10).
McLuhan, Medyayı Anlamak adlı kitabında, “araçları”, insan vücudunun
birer uzantısı olarak -hatta doğrudan insan beynindeki sinir sistemine bağlı
olacak şekilde- değerlendirirken; insanın öz uzuvları ile yapamayacağı veya
uzun sürede yapacağı işleri, araçlar vasıtasıyla kolaylıkla yapabileceğini
belirtmektedir (Rigel, 2005: 18-19). Matbaa ile birlikte, bir alana toplanılarak
toplu okuma alışkanlığının yitirildiğini, kitabın artık bireysel olarak kolaylıkla
sahip olunabilen bir yapıya geldiğini ve bu sayede de, insanların toplu
okumalar yerine, köşelerine çekilerek kitap okuduklarını yani insanların
sosyallikten, asosyal bir yapıya geçtiğini ifade eden McLuhan; telgraf ile birlikte
yeni bir çağ başladığını ve insanların yeniden sosyalleşmeye başladığını
savunmaktadır (Rigel, 2005: 17; Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 11).
Telgrafın icadını izleyen dönemde, icatları birer devrim niteliğinde kabul
edilen kitle iletişim araçlarının, her zaman olduğu gibi, önceki buluşu geliştirdiği
veya tamamen ortadan kaldırdığını savunan McLuhan; bu sürecin, kitle iletişim
araçları sayesinde, tıpkı küçük bir köyde olduğu gibi, dünya çapında insanların
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bir birlerinden haberdar olmasına yol açacağını; böylece dünyanın, “global
köy” haline geleceğini ifade etmektedir. Bu savdaki esas sorgulama; global
köyün, “Texas” mı olacağı yoksa, global köy ile “evrensel bir ortak görüş”e
sahip, “dünya vatandaşlığı”na mı ulaşılacağıdır.
İnternet ile birlikte gelinen noktada, gerçekten de dünya genelinde
bireyler, bir birlerinden çok kısa süreler içinde haberdar olabilmekte (Çelik &
Tonta, 1996: 1); küçük bir köydeki gibi, her an herkes bir birinin nerede
olduğunu, ne yaptığını ve ne düşündüğünü, sosyal medya aracılığı ile
gerçekleşen paylaşımlar/gönderiler üzerinden öğrenebilmektedir.
Peki, ortak bir görüşe sahip dünya vatandaşlığı?
McLuhan’a göre, “global köy”ümüzün esas yöneticileri, uluslararası
büyük şirketler olacaktır; günümüzde, bu sav da, gerçekliği olan bir yapıya
erişmiştir. Öyle ki, özelden genele doğru (çevremizden, toplumumuzdan; diğer
ülkelerdeki bireylerin oluşturduğu toplumlara ve resmin tümüne; “hepimize”)
bakıldığında, “o büyük şirketler” tarafından yaratılan markaları taşıyan
gözlükler,

saatler,

telefonlar,

bilgisayarlar,

arabalar

kullanılmaktadır.

“Mutluluğa kapak açarak” içeceğimizi; “ateş bizi çağırarak” hazır gıdamızı
tüketiyoruz. “Faklı düşünerek” bir cep telefonu alıyor ve bir yeni modeli çıkınca,
henüz telefonumuz eskimeden yeni bir telefon ediniyoruz. Diğer bir ifade ile,
ortak bir görüşe sahip dünya vatandaşları olmak yerine; “tüketim toplumu”na
dönüştük/dönüşüyoruz. Ve tüm bu dönüşümün temelinde, gelişen kitle iletişim
araçları; özellikle, en son ve en etkili olanı “internet” bulunmaktadır.
Diğer yandan, ünlü Fransız düşünür ve sosyolog Baudrillard ise,
durumu çok daha “karanlık” bir perspektiften yorumlamaktadır. Öyle ki,
dünyada her şeyin birer “simülasyon”dan ibaret olduğunu ileri süren kuramcı;
batı kültürünün “tıkandığını” ve tıkanan her kültürel yapı gibi artık “sona
yaklaştığını-yok olacağını” ifade ederken; batı kültürünün önemli yanlarını
alarak yapısı içine yerleştiren Amerika’nın, simülasyonlar evreni içerisinde bir
“yıldız” olduğunu belirtmektedir. Baudrillard “Amerika”yı araştırma yöntemini
şöyle ifade etmektedir:
"Ben yıldızsal Amerika'yı araştırdım, hiçbir zaman sosyal ve kültürel
Amerika'yı değil, otoyollarında saçma ve salt özgürlüğü “sergileyen”
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Amerika'yı araştırdım, töreleriyle, zihniyetleriyle derin Amerika'yı değil, çöldeki
hızıyla, motelleriyle, madensel yüzeyleriyle Amerika'yı araştırdım” (Baudrillard,
1986: 13).
Baudrillard, “gerçeklik içinde yaşamadığımız; simülasyon evreninde
yaşadığımız” savını, bu evrenin “yıldız”ı (astral) olarak ifade ettiği
“Amerika”daki

Disneyland ile örneklendirmektedir. Disneyland kurgusu,

insanları, dışarıdaki dünyanın gerçekliğine inandırma, simülasyon olmadığını
algılarına yerleştirme gizli hedefini taşımaktadır (Baudrillard, 1998: 25).
Disneyland bir simülasyonken; geriye kalan yerler “gerçek”tir. "Oysa
Disneyland'ı çevreleyen Los Angeles ve Amerika gerçeğe değil, hipergerçeğe
ve simülasyona aittir.” (Baudrillard, 1998: 25). O’na göre, Disneyland ile
gizlenmeye çalışılan esas nokta, Disneyland simülasyonunun, aslında gerçek
Amerika olduğu; diğer bir ifade ile, Amerika’nın her şeyin kurgulandığı, hiçbir
şeyin gerçeği yansıtmadığı bir yer olduğudur (Baudrillard, 1998: 25).
Bu simülatif yapının güçlenmesi ve gelişimi ise, diğer unsurların yanı
sıra, kitle iletişim araçları ile mümkün olmuştur. Kitle iletişim araçları,
gazetelerin ilk amacı olan “haber verme” ve bilgilendirme niteliklerinin yanı
sıra, medyanın değişen yapısıyla birlikte, “eğlendirme” işlevini de taşımaya
başlamış; bu işlev, çağımızın en önemli kitle iletişim aracı internet ve içerisine
eklenen sosyal medya ile birlikte yerini daha da perçinlemiştir. Ancak,
medyanın amaçları bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme ile sınırlı kalmamış;
medya aynı zamanda, “algı yönetim aracı” işlevini de, “gizli olarak” üstlenmiştir.
Bu kapsamda da, Amerika’nın “kurgusal özgürlükler gerçekliği”, internetin de
önemli etkisi ile günümüzde çok daha yaygın şekilde algılarımıza yerleşmiştir.
Öyle ki, belirtildiği gibi, ABD’nin, “özgürlük ve demokrasi” götürmek için harekat
gerçekleştirdiği Ortadoğu ülkelerinde, sıklıkla, muhalifler tarafından saldırılan
bölgelerde yıkılan binalardan, sağ kurtarılan küçük çocukların fotoğrafları ve
videoları, sosyal medya siteleri aracılığı ile, tüm dünyaya servis edilmiş; bu
içerikler, kullanıcılarca, milyonlarca kez paylaşılmış ve böylece, bireyler de
aynı zamanda algı yönetiminin birer parçası olmuş; milyarlarca dolar da
kanalize edilse, belki de erişilemeyecek bir kitleye –neredeyse tüm dünyayaerişim sağlanmıştır (Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 12).
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Bu noktada, medyanın veya artık küresel medyanın, “algı yönetimi”
işlevini, Baudrillard’ın bir başka yaklaşımından temel alacak şekilde vermek
mümkündür. Bu işlev, medya ve artık çok daha ötesindeki yeni medya aracılığı
ile

sürdürülmekte;

küresel

güç/güçlerce,

bireylerin/toplumların

algıları

yönetilmektedir.
J. Baudrillard, küresel gücü değerlendirebilmek için; öncelikle hakimiyet
ve hegemonya kavramlarını ele almak gerektiğini ileri sürmüştür. Bu
kapsamda, Baudrillard, hakimiyette söz konusu olan efendi-köle ilişkisinde,
devrim niteliğinde bir değişimin söz konusu olduğunu; insan haklarının
“göklere çıkartıldığı” ve istisnasız tüm arzuların gerçekleştirildiği, sanal bir
özgürleşim

süreci

içerisine

girildiğini

belirtmektedir.

Hakimiyet

tüm

dayanaklarını yitirirken, hegemonya süreci baş göstermiş; bu yapıda, efendiköle ilişkisinin eski formu ortadan kalkmış olsa da; “özgürleşmiş köle”nin
efendiyi içselleştirmesi söz konusu olmuştur. Buradaki temel çelişki; “tam bir
özgürlük” ülküsüyle, hegemonik bir düzene boyun eğiş ve bu boyun eğişin
getirdiği “istediğini yapma” noktasında karşımıza çıkmaktadır (Baudrillard,
2015: 14).
Büyüme ve durmayan hızlanma çerçevesinde, sanal anlamda istenilen
her şeye sahip olma durumu söz konusu olmuştur. Modernleşme ile ortaya
çıkmış zihinsel ve maddi düzen tamamen değişmiş olmaktadır. Çünkü bu
zamana değin gereksinimlerin karşılanmasına odaklanılmış ve olanaklar
yetersiz kalırken ve buna karşı isyanlar-direnişler çıkma tehlikesi hep varken;
artık, tam tersi bir süreç söz konusudur. Her şeyi bir anda gerçekleştirebilme
gücü, sıradan bir bireyin keyif alma yeteneğini aşıp geçmiştir. Ancak, insanlığın
uzun süreli yokluktan geldiği nokta, hiçbir şeyi gerçekleştirmenin imkansız
olmadığı hissi verdiği gibi; kölelikten “özgürlüğe” ulaşan süreç, insanı tam
anlamıyla özgür hissettirmemiştir (Baudrillard, 2015: 16).
Tüm bu değişimle günümüzde, bıkkınlık, doygunluk, isyan ve
başkaldırıyı yutan bir bütünsel durum söz konusudur. Yokluk ve başkaldırı
yerini, bolluk ve koşulsuz bir teslimiyete bırakmıştır. Üstelik, tüm bunlar, bize
“iyilik” olarak gösterilmiştir. Başka bir ifade ile her şey bizim iyiliğimiz içindir.
Diğer yandan, “bizi düşünen, refahımızı, güvenliğimizi ve bolluk içinde
yaşamamızı sağlayan” ama bunlar için bizi geri ödenmesi olanaksız “borca
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batıran” iktidarlara karşı direnemez noktaya gelinmiştir. Dikkat edilmesi ve
direnilmesi gereken temel nokta şudur: Bize aşırı iyilik olarak lanse edilen
şeyler, aslında mutlak kötülüğün ta kendisidir (Baudrillard, 2015: 16).
Eski anlamlarından oldukça farklılaşan bu iyilik ve kötülükten, iyi
görünümlü mutlak kötülüğü (Baudrillard, 2015: 18); diğer bir ifade ile,
ihtiyaçların çok ötesinde tüketim noktasına gelinmesini; tüketim toplumunu,
besleyen en önemli unsurlardan biri de medyadır. Çünkü meselenin temelinde
yaygınlaşan imkanlar, iletişim olanakları yer almaktadır. Medya, sektörel
açıdan düşünüldüğünde, hep daha fazlası olduğunu ve daha fazlasına
erişmenin mümkün olacağını vurgulamış, egemenlikten hegemonyaya
ulaşımda önemli bir katkı sağlamıştır. Böylece bu yeni küresel düzende,
yinelemek gerekir ki, doyuma ulaşmış, mutsuz, statü sahibi olmak adına
harcama yaparak ihtiyacından fazlasını edinen bireyler yaratılmıştır. Ezcümle,
Baudrillard’dan hareketle, ahlaki ve teolojik açıdan bilinegelen iyilik-kötülük
kavramları, küreselleşme ile büyük bir değişim geçirmiştir. Bu kapsamda, ABD
ve Avrupa’daki gibi “gelişmiş” demokrasi anlayışlarının, 3. Dünya ülkelerine
yönelik, “iyilik” olarak sunduğu hususların (demokrasi götürme; insan haklarını
geliştirme, özgürlük sağlama), simülatif bir eylemden öteye geçmediği
anlaşılmaktadır.
Diğer yandan, söz konusu yeni medya ve içerisinde yer alan sosyal
medyanın, Habermas’ın Burjuva Kamusal Alanı olarak ele aldığı, öffentlichkeit
(public sphere) isimli, burjuvaların, toplumsal hususları tartışarak, çeşitli
kararlar ürettikleri ve bu kararların toplumsal yaşam ve yine toplum yaşamını
düzenleme altına alan yasaların oluşumunda etkili olduğu olgunun, güncel hali
olarak yorumlanabileceği yönünde görüşler de bulunmaktadır. Bu durum
günümüzde, internet aracılığı ile iletişimin önemini vurgulamaktadır (Bkz.
Valtysson, 2012; Papacharissi, 2002; Dolunay & Öğüç & Kasap, 2017).
Özellikle, Baudrillard tarafından çizilen ve günümüzde, pek çoğunun
gerçekliği ortaya çıkan “karanlık tablo” içerisinde, halen umut ışığı olduğu savı,
sosyal medyanın yeni bir kamusal alan olabilme ihtimalinden önemli bir destek
almaktadır. Öyle ki, tüm dünyada sosyal medya kullanıcıları; maruz kaldıkları
algı yönetiminin yanı sıra, toplumsal olaylara ilişkin görüş ve düşüncelerini
paylaşıp tartışabilmekte; bu tartışmalar, ülkesel bazda ve hatta dünya
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genelinde alınan kararları etkileyebilmektedir. Özellikle, savaşlar ile “silah
baronları”nı ilişkilendiren belgelerin paylaşımı ve tartışılması; başta ABD
olmak üzere, pek çok ülkede gizlenmek istenen bir takım önemli belgelerin
paylaşımı

ve

gerçeklerin

ortaya

çıkışı

ve

tartışılması

bu

savı

güçlendirmektedir. Bu tartışmalar, bir yandan, demokrasi ve ifade özgürlüğü
ile korunurken; diğer yandan da, bazen kamu düzenini bozmasa da ve/veya
devlet açısından hukuki olarak “gizli belge” niteliğinde olmasa da, sansürleme
girişimleri söz konusu olabilmektedir (Dolunay & Kasap & Keçeci, 2017: 12).
Yukarıda da belirtilen giderek artan eğilim, diğer bir modern ifade ile
internetin popülaritesinin yükselmesi meselesi ve ifade edilen, internetin
küresel dünya yapısının bir temelini oluşturduğu ya da simülasyon evreni
içerisinde önemli bir araç olduğu ya da yeni bir kamusal alan olarak kabul
edilebilecek bir mecranın karşımızda olabileceği yönündeki görüşler;
beraberinde, internetin hangi amaç ile kullanıldığı yönünde (olumlu şekilde,
sadece

iletişim,

bilinçlendirme/bilgi

sosyalleşme,
edinme

vs.

mi;

toplumsal/küresel
yoksa,

olumsuz

tartışmalar,
şekilde,

siyasi

otoriteyi/otoriteleri zayıflatmak, hatta ortadan kaldırmak, ülkede/ülkelerde
“karışıklık”lar yaratmak; diğer bireylerin özel verilerine izinsizce erişmek; etik
değerlere aykırı yayın/paylaşımlarda bulunmak vs.) sorgulamaya yol açmıştır.
Söz konusu sorgulama, ilgili girişimin (belli amaca dayalı olarak yapılan şeyin;
yayının/paylaşımın) temelde ifade özgürlüğüne aykırı olup olmaması
üzerinden gerçekleşmektedir.

4. YENİ MEDYA HABERCİLİĞİ
Geleneksel gazetelerden farklı olarak, internet gazetelerinin bir
başlangıcı ve sonu yoktur. Başka bir ifade ile, internet gazetelerine rastgele
erişim sağlanmaktadır. Bu da, istenilen veriye istenilen anda ulaşılmasına
neden olmuştur. Gelinen son aşamada, internet haber siteleri, bireylerin ihtiyaç
duyduğu her türlü haber ve bilgi ihtiyacını karşılayabilir duruma gelmiştir.
İnternet yayıncılığı, zamandan bağımsızdır. Bir bilgisayar ve gerekli teçizat
yardımıyla istenilen herhangi bir yerden, istenilen zamanda yayın yapılması
şansı sunmaktadır.
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Çevrimiçi (online) yayınlar ve arşiv her an için erişime açıktır. Sağlanan
etkileşim sayesinde, yeni medya haber sitesi mensupları, okuyucunun istek ve
talepleri doğrultusunda yayınlarını şekillendirebilmektedir.
Yeni medyanın - internet haber sitelerinin, beş temel özelliği
bulunmaktadır (Manovich, 2001: 21):
1. Dijital temsil,
2. Modülerlik,
3. Otomasyon,
4. Değişkenlik,
5. Kod Çevrimi.
Bu özellikleri ile yeni medya, gazeteci ve vatandaş kavramlarının
birbirine girmesine; etkileşim özelliğiyle her vatandaşın, gazeteci olabilme
şansına erişmesine neden olmuştur.
Yeni medya epistemik bir kopma veya kırılmayı ifade etmektedir. Çünkü
yeni medya -internet haber siteleri- bireyler için bilgi ve haber gibi, sosyal
ilişikleri de esas alan bir müzakere alanı yaratarak; geleneksel medyadan yani
basılı gazetelerden farklı olarak bilgiye anında ve her yerden ulaşım
sağlamıştır.
Bilginin çeşitlenmesi, daha hızlı ve etkileşimli olarak yayılmasına zemin
yaratan yeni medyanın; dezenformasyona olanak tanıması, herkesi içerik
üretebilir bir konumda görmesi sebebiyle meslek profesyonellerini olumsuz
etkilemesi vb. gibi bir takım dezavantajlar taşıdığını ve yukarıda sayılan tüm
olanaklarına karşın; ilerleyen zamanlarda dezavantajlarını daha da fazla göz
önüne sereceğini ileri süren yaklaşımlar da vardır (Gitelman, 2006: 6).
Yeni medya teknolojileriyle birlikte klasik okur yazarlık kavramı yeni
medya okur-yazarlığına dönüşmüştür. Yeni medyayı anlamaya çalışan
araştırmacılar, eğitimciler ve politikacılar arasında yeni medya okuryazarlığının önemini artırmaya yönelik çabalara rağmen, yeni medya
okuryazarlığı ile ilgili belirsizlik tamamen ortadan kaldırılamamıştır (Lin vd.,
2013: 160-168). İnternet gazeteciliği yapan web siteleri, zamandan ve
mekandan tamamen bağımsız olarak yaptıkları yayınlar aracılığıyla, çok daha
fazla okur kitlesine ulaşma şansına sahip olmuştur.
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Ülke içinde ancak belirli bir kitleye erişme şansı sağlayan geleneksel
gazetelerin ötesinde; internet gazeteciliğinin gelişmesiyle birlikte global bir
boyuta ulaşılmıştır. Dolayısıyla, artık her internet gazetesi, nitelik itibariyle,
uluslararası yayın yapan gazete olarak kabul edilebilmektedir.
İnternet yayıncılığının hayatımıza kattığı en önemli gelişmeyse,
McLuhan’ın yaklaşımındaki gibi, küresel köye dönüşen dünyanın her
noktasında yaşanan gelişmeleri dakikası dakikasına öğrenme şansına sahip
olunmasında yatmaktadır. Dünyada, takip etmesi imkânsız hale gelen hızlı
bilgi akışı göz önünde bulundurulduğunda, haberin en hızlı şekilde okuyucuya
ulaştırılması, internet gazeteciliğinin gelecekteki gazetecilik şekli olacağının en
önemli kanıtı niteliğindedir. İnternet gazeteciliğinin en önemli avantajı,
yayınlanan haberlerin sadece metin ve fotoğraflar ile sınırlı değil de aynı
zamanda görüntü ve sesle daha da zenginleştirilerek okuyucuya sunulmasıdır.
Tarih boyunca, haberi aktaran gazeteci ile okuyucu arasında her zaman
bir mesafe olmuştur. Ancak internet yayıncılığının her geçen gün daha da aktif
hale gelmesiyle birlikte bu mesafe de yok olmaya başlamıştır.
Günümüzde, internet yayınları, sadece gazetede çalışan personelin
değil aynı zamanda okuyucunun da yorum ve görüşlerini kamuoyu ile
paylaşmaktadır. Dolayısıyla, okuyucu haberin tartışılmasını istediği boyutunu
kahve köşelerinde ve evinde eleştirmekten öte, internet ağı üzerinden daha
geniş kitlelerle paylaşma ve tartışma şansına sahip olmaktadır.
C. “AHLAK” VE “ETİK” KAVRAMLARI
1. AHLAK
Çalışmada, temelde etik ve hukuk çerçevesinde basın hak ve
özgürlükleri ele alınacak olmasına karşın; bir yönüyle, ahlak kavramı ile, etik
kavramının yakın bağlantılı oluşu ve diğer yönüyleyse iki kavramın
farklılaştıkları noktaların tespitini sağlamak amacı ile, ahlak kavramının da
kısaca tanımlanması yerinde olacaktır.
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Ahlak, kelime anlamı itibariyle, “Bir toplum içinde kişilerin uymak
zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre”dir (Ahlak,
t.y.).
Kavramsal genel bir tanım verilecek olur ise ahlak, belirli bir dönemde
ve belirli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan; bireylerin bir birleri ile
ilişkilerini düzenleme altına alan törel davranış kuralları, yasalar ve ilkeler
bütünüdür (Arslan, 2005: 1; Araslı, 2011: 9).
Etik kavramı ile ilgili ileriki başlıkta detaylı olarak değinilecek benzer
durum gibi ahlak kavramı da çağlar boyunca filozoflar tarafından tartışılmış
olup; hatta ,etik ile ilgili felsefi kökenler ahlak ile ilgili tartışmalara
dayandırılmaktadır. Kısaca değinilecek olursa, Sokrates, ruhu, “bilinçli ve
ahlaki kişiliğin oturduğu yer…” olarak tanımlayıp (Sert, 2005: 8; Araslı, 2011:
10), ahlak anlayışının yüksek derece toplumsal olduğunu ve ahlakın, bireyin
bilgisi ile orantılı olduğunu belirtirken; Platon ise, önce devletin erdemli olması
gerektiğini, sonrasında yurttaşların ahlaklı olmasının bekleneceğini belirterek,
ahlakı öyle önemli bir noktaya koymuştur ki, ona göre, “iyi olan ve iyilik,
Tanrı’dan önce gelir” (Arslan, 2002: 8; Araslı, 2011: 10).
Diğer yandan, psikoloji çerçevesindeki bir yaklaşımla, Kohlberg’e göre,
“Bilişsel bir yetenek olan ahlak, bireyin kendisinin belirlediği ve aynı zamanda
evrensel ilkelerle örtüşebilecek düzeydeki ilkelere göre yargıda bulunması,
kararlar alması ve bu doğrultuda da davranabilmesi yeteneğidir” (Aktaran,
Çiftçi, 2003: 51).
Ahlak ile ilgili tanımlamalarda, genellikle, iyi-kötü, doğru-yanlış
kavramlarına da değinilmektedir. İyi ve kötünün ne olduğu noktasında; bireyin
kendi düşünceleri ve deneyimleri çerçevesinde bildiği ve ortaya çıkarmak
istediği/çıkarabileceği “iyi” ve buna karşılık ortaya çıkmasını istemeyeceği
“kötü” olarak yorumlanırken; gerek birey, gerekse toplum için iyiyi ortaya
çıkarma amacını teşvik eden kurallar, yasalar, zorlayıcı kurumlar, temel olarak
iyi seçim

yapmada

bireye güvenilemeyeceği varsayımından hareket

etmektedir (Dedeoğlu, 2004: 162; Araslı, 2011: 14).
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Bu şüpheci yaklaşım, tartışmaya açıktır ancak doğruluğu da yok
değildir. Diğer yandan, doğru ve yanlış davranışların şartları ise, bireylerin
içerisinde yaşadığı toplumdaki gelenek, din ve inançlar ile çerçevelenmektedir.
Bunlar, eğitim, aile, etnik köken gibi unsular ile oluşmaktadır (Kapu, 2009: 59;
Araslı, 2011: 14).

2. ETİK
a. ETİK KAVRAMI

Etik kelimesi, Fransızca éthique, (ahlak, ahlaki) sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca sözcük, Eski Yunanca

ethikós (ahlaka ilişkin) sözcüğünden

alıntıdır. Bu sözcük de, Eski Yunanca éthos (örf, adap, ahlak, töre)
sözcüğünden türetilmiştir (“Etik Kelime Kökeni”, t.y.).
Etik, oldukça geniş ve sınırları belirlenmesi güç bir kavram olmakla
birlikte; ahlaki durumun betimlendiği, gözlem araçlarının geliştirildiği, bir
araştırma disiplini; belli bir grup veyahut toplum için geçerli olan, hatta
evrensellik iddiası taşıyan kuralların ve yaptırımların üreticisi; iyi ve kötünün ya
da doğru ve yanlışın ne olduğu temelinde kriterler inşa ettiğimiz ve onları
doğruladığımız bir eleştirel talep olarak tanımlanabilmektedir (Moressi, 2006:
23; Girgin, 2000: 144).
Bilim

ve

teknolojinin,

küreselleşen

dünya

yapısında

devletlere/kurumlara evrensel bir güç kazandırması, etik ilkelerin oluşturulması
ve benimsenmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Etik değerler, belirli meslek
gruplarının kendi iç denetimlerini oluşturmasını zorunlu kılmış ve hak - hukuk,
ahlaki sorumlulukların belirlenmesini sağlamıştır (Dolunay & Keçeci, 2016:
43209; Dolunay & Keçeci, 2017: 1397).
“İlk önce batı dünyasında bilgi ve gücü iç denetime kavuşturmak için
etik kurallar uygulanmaya başlanmıştır. Bu etik kuralları, bazen yasa gücünde
bazen de bir meslek grubunun iç denetim ilkeleri olarak ortaya çıkmaktadır.
Her iki durumda da, etik değerler/kurallar bir başka insana ve topluma karşı iç
sorumlulukları içermektedir.” (Dolunay & Keçeci, 2016: 43209; Dolunay &
Keçeci, 2017: 1398).
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Diğer yandan belirtilmelidir ki, etik ve ahlak kavramları, bağlantılı olmak
ile birlikte; nitelik olarak bir birinden ayrılmaktadır. Etik hususunda evrensel
değerler olmak ile birlikte; ahlak hususunda, coğrafi kriterler ön plana
çıkmaktadır. Bu kapsamda da etik değerler konusunda evrensel geçerlilik söz
konusu olurken; ahlaki değerler coğrafyalara göre değişebilmektedir. Söz
gelimi, Kıbrıs Türk toplum yapısındaki ahlak anlayışı ile, Alman toplumundaki
ahlak anlayışı farklılaşabilmektedir. Bu duruma örnek olarak, Almanya’da
amca/teyze-yeğen evlilikleri hem yasal hem de ahlakiyken; KKTC’de,
amca/teyze-yeğen

evliliği

hem

yasal

hem

de

ahlaki

olarak

kabul

görmemektedir.
b. FELSEFİ YÖNDEN “ETİK” VE İLETİŞİM ETİĞİ AÇISINDAN
ETKİLERİ
Etik kavramının, tanımı ve sınırları hususu bir yana; çağlar boyunca,
filozofların, etik ile ilgili yaklaşımlarına, kısaca değinmek de, günümüz etik
anlayışının ve medya etiğinin açıklanması ile ilgili, önemli bir katkı
sağlayacaktır. Çünkü etik, yüz yıllardır var olan bir kavram olup; halen yüksek
önemini korumaktadır.
MÖ. 461-399 yılları arasında, Atina’da yaşamış olan Sokrates, Atina
halkını, etik hususunda eğitmeye çalışmış; bilginin, etik hususlarda karar
vermede oldukça önemli olduğuna; yanlış kararların en önemli sebeplerinden
birinin de bilgisizlik olduğuna işaret etmiştir. Bu durum, medya çalışanlarına
uyarlanacak olur ise; medya çalışanlarının, önemli kararları verirken, ancak
bilgili olmaları halinde, etik kararlar verebileceği şeklinde, günümüzde de
geçerliliğini korumaktadır.
Sokrates’in öğrencisi olan Plato’nun etik anlayışına göre ise; ılımlılık,
cesaret ve bilgelik erdemleri, en yüksek erdemi yaratmak için bir araya
gelmekte; adaleti yaratmaktadır. Plato’nun adalet kavramı, günümüzdeki
adalet kavramından daha geniş bir anlam taşıyor; ahlakı, nihai iyi olarak gören
ahlaki-iyi yaşam anlamına geliyordu (Peck & Reel, 2013: 9). Diğer bir ifade ile,
iyi bir yaşam için, ahlaki-iyi bir hayat elde etmek gerekmektedir. Bu hayatın
elde edilmesi de, günümüz medya çalışanları açısından, toplumun ve
bireylerin bilinçlenmesine hizmet ile söz konusu olabilir.
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Sokrates ve Plato’dan önemli ölçüde etkilenen, Aristotle (MÖ 384- 322)
ise, ahlaki karar vermenin bir beceri (a tekhne) olduğuna; etik davranışın kesin
bir bilim olamayacağına inanmaktadır, çünkü her duruma uyan bir formül
yoktur. Ayrıca, Aristoteles, aşırılıktan kaçınılması gerektiğine de inanmaktadır.
Aristo, erdemi, aşırılık ve yetersizlik arasında bir orta yol olarak görmüştür. İki
uç arasındaki mükemmel noktayı bulmak kişiye göre veya konuya göre
farklılaşabilir. Aristoteles, doğru seçimin yapılabilmesinin, eğitimle oluşacak
karakter aracılığıyla mümkün olduğunu savunur. Diğer yandan, kitaplardan
okunarak öğrenilenler; mesleki etik kuralları okuyarak öğrenme, bunlar
entelektüel erdemdir (Peck & Reel, 2013: 10).
Aristoteles, ahlaki erdemin de, davranışlar ile, uygulanarak öğrenildiğini
savunur. Ahlakın erdemleri yaşanmalı ya da alışkanlıklar olarak edinilmelidir.
Bu doktrin, doğru bir karaktere sahip olunmasını gerektirmektedir. Bu
kapsamda,

günümüz

medya

çalışanlarının,

hazırladıkları

haberlerde,

vurgulama amacı ile, toplumun tepkisini çekecek fotoğraflar veya bilgiler
paylaşması, bir aşırılık olarak görülebilir. Bu gibi durumlarda, erdemli
davranarak, aşırılık ve yetersizlik arası orta yol bulunabilecektir.
18. yüzyıl filozoflarından, Bentham, şu anda klasik yaklaşım olarak
düşünülen prensibi (temel faydacılık ve fayda teorisi), fayda ve zararlar yerine
zevk ve acı açısından tanımlamıştır. Doktrin, yıllar içinde genişletilmiş ve rafine
edilmiştir ve bugün pek çok varyasyona ulaşmıştır. Bu teori, medya çalışanları
açısından düşünüldüğünde, çalışanların yaptıkları haberlerde, toplumsal yarar
ile, basın mensubu olduğu kuruluşun saygınlığı ve itibarı arası denge kurması
gerekliliği öne çıkmaktadır. Yasal sınırlar dışındaki yöntemler ile, sırf topluma
hizmet için, bilgi elde etme eğilimine girmemeleri gerekmektedir. Bu durum
ancak çok istisnai hallerde; üst düzey toplumsal yarar söz konusu olunca,
sınırlı şekilde kabul edilebilecek olsa da, yasa dışı yöntemler ile elde edilen bir
bilgiye, bilinçli bir toplumun inanması beklenmemelidir (Peck & Reel, 2013:
13).
20. yy filozofu Ross ise, prima facie görevlerine inanmıştır; temel prima
facie görevleri şunlardır: Sözlerin tutulması (sadakat), iyilik için şükran
göstermek, adil olmak, başkalarının hayatını iyileştirmek (hayırseverlik), zarar
vermekten kaçınmak, gerektiğinde tadilat yapmak (tazminat), kendini
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geliştirmek. Ross bu hususları yegane görevler olarak belirtmemiş; listenin
genişletilebileceğine inanmıştır. Bazı etik ikilemlerde, görevlerin iki veya daha
fazlası da etki yaratabilecektir. Böyle bir durumda, listedeki görevlere bakılır; o
olay için, hangisi en yüksek önceliğe sahiptir? Kişiler, bu görevlerden
hangisinin o duruma en uygun olduğuna karar verecektir. Ayrıca, Ross ahlaki
ilkelerin mutlak olmadığını söyler; ilke veya kodların istisnaları vardır. Sağduyu
kullanılmalıdır (Peck & Reel, 2013: 16). Bu ilkeler, günümüz medya çalışanları
açısından etik sınırların çizilmesi noktasında da, kabul edilmesi gereken
hususlardır.
Çağdaş bir filozof ve Harvard profesörü Rawls (1921-2002) ise, birçok
öğrencinin etik kararlar vermede özellikle yararlı bulduğu bir adalet kavramı
yaratmıştır. Bu kapsamda, kişi, kendi konumunu göz ardı ederek; kendisini
cehalet perdesi adı verilen şeyin arkasına koymalı ve o şekilde karar vermelidir
(Peck & Reel, 2013: 17). Günümüz medya çalışanları açısından bu teori şu
şekilde yorumlanabilecektir. Bir basın kuruluşunda çalışan bir birey,
editörünün, farkında olmaksızın bir kişi veya grubun onurunu zedeleyecek bir
haber yapmasını istediği zaman; kendi konumunu ve kimliğini bir yana
bırakarak; haberi okuyacak bireyleri, zarar görecek kişi veya grubu ve
editörünü göz önünde bulundurarak, karar vermelidir.

c. İLETİŞİM ETİĞİ
Badiou (2004: 41), aslında, etik diye bir şeyin olmadığını; sadece bir
şeyin etiği (siyaset, bilin, sanat) olduğunu ileri sürmektedir. Pieper ise, etiğin
sadece kuramsal bir bilimsel done olarak değil; pratikte de bilimsel olarak
yapılabildiğini, genel etiğin, kaidelerinin belirli bir yaşam ve eylem üzerinde
uygulama bulması ile, özel, somut hal aldığını ifade eder (Uzun, 2007: 26).
Diğer alanlar ile ilgili etik meselesi bir yana; çalışma konumuz
kapsamında, sadece iletişim etiği hususuna değinecek olursak; iletişim etiği,
iletişimle ilgili meslekleri ifa eden çalışanların, meslek etiğini ifade etmektedir.
Bu kapsamda iletişim etiği, haber ajanslarında, gazetelerde, radyo ve
televizyon kuruluşlarında veyahut sanal ortamda (internet üzerinden)
habercilik mesleğini ifa eden bireylerin ve bununla birlikte, ilgili alanlarda;
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haber dışı içerikleri oluşturanların, ürünleri yer alan reklamcıların ve halkla
ilişkiler uzmanlarının meslek etiğini kapsamı altına almaktadır (Uzun, 2007:
27).
Medya mensuplarının, iletişim etiği kapsamında; -ülkeden ülkeye nüans
farklılıkları olabilmekle birlikte- aşağıda başlıkları verilecek, genel ilkelere
uygun olarak mesleklerini ifa etmeleri beklenmektedir:
1. Kamu Yararı,
2. Tarafsızlık ve Objektiflik,
3. Kişilik Hakları ve Özel Hayata Saygı,
-

Maddi

-

Manevi

4. Doğruluk – Dürüstlük,
5. Haber ve Yorum Ayrımı,
6. Haber Kaynağı ve Meslek Sırlarına Saygı ve Sadakat,
7. Eleştiri Sınırlarını Aşmama – İftira, Hakaret, Kötülemeden Kaçınma,
8. Kişisel Çıkarların Reddi,
9. Terörizm, Şiddet ve Pornografiye Karşı Tavır Alma.
Diğer alanlardaki etik gibi, iletişim etiğinde de, mesleki etik ilke ve
değerlerin oluşturulması ve pratiğe yansıması, kendini düzenleme ile söz
konusu olmaktadır. Kendini düzenleme, yoruma açık ve öznel bir kavram
olmakla

birlikte;

geleneksel

anlamda

kendini

düzenleme,

medya

çalışanlarının, gönüllü olarak oluşturdukları bir takım kuralı ve bu kuralların
pratiğe yansıtılış yöntemlerini ifade etmektedir (Uzun, 2007: 27-28).
Kendini düzenleme yöntemleri arasında, mesleki kuruluşların bir araya
gelerek, meslek örgütleri oluşturması ve bu örgütlerce genel ilkelerin
belirlenerek,

denetim

gerçekleştirilmesi;

devlet

tarafından

denetim

gerçekleştirilmesi; ombudsman (yüksek kamu denetçisi) tarafından denetim
gerçekleştirilmesi; okuyucu mektuplarının dikkate alınması gibi örnekler
bulunmaktadır.
Diğer yandan, kendini düzenleme olup olmadığı tartışmalı olan, ancak
belirli ulusal bağlamlarda kabul edilebilir bir çözüm yöntemi olan bir diğer
yöntem de, hukuk aracılığı ile söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda, iletişim

31
etiği ilkeleri, yasa koyucu tarafından, normlaştırılır (yasada düzenlemelerine
yer verilir).
Pek tabii, yasaların, ülkelerin siyasal, kültürel ve yasal geleneklerinin
farklılığı nedeni ile, ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği ve bu nedenle de, eğer
kendini düzenleme olarak kabul edecek olursak, yasa koyanın kendini
düzenlemesi, yani iletişim etiğine yönelik yasal düzenlemeler de, evrensel etik
ilkeler bir yana, ülkeler arası farklılık gösterebilmektedir (Uzun, 2007: 28-29).
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II. BÖLÜM
YASAL TEMELLER KAPSAMINDA MEDYA HAKÖZGÜRLÜKLERİ VE DENETİMİ

I. HAKLAR

Haklar

Haber, Bilgi ve
Fikirlere Ulaşma
Hakkı

Haber, Bilgi ve
Fikirleri Kritize Etme
Hakkı

Haber, Bilgi ve
Fikirleri Yayınlama
Hakkı

Sansür Yasağı

Şekil 1: Basın Hak ve Özgürlükleri

Basının Tekelleşmesi
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A. HABER, BİLGİ VE FİKİRLERE ULAŞMA HAKKI

Haber, düşünce ve bilgilere erişim hakkının anlam ifade etmesi,
literatürde de ifade edildiği şekilde; haber, düşünce ve bilgi kaynaklarının
çeşitliliği ve ulaşılabilirliği ile yakından bağlantılıdır (Gürkan, 1998: 50; Vardal,
2014: 21). Diğer yandan, pek çok kaynakta belirtildiği üzere, basının en önemli
haber kaynağını devlet ve kurumları oluşturmaktadır. Çünkü devletler, bireyleri
doğrudan ilgilendirmekte olan, oldukça kapsamlı bir idari ve siyasal bilgi ve
belgele arşivine sahiptir (Salihpaşaoğlu, 2007:17).
Bahse konu arşive erişim ise, bilgi edinme hakkı kapsamında söz
konusu olmaktadır(Vardal, 2014: 22). Bu kapsamda, Türkiye’de, 2003 yılında,
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu yürürlüğe girerken; KKTC’de, 12/200y sayılı
Bilgi Edinme Yasası, 2006 yılında yürürlüğe girmiştir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun ilk maddesinde, “Bu kanunun
amacı, demokratik ve şeffaf yönetim gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık
ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas
ve usulleri düzenlemektir.” hükmüne yer verilirken; benzer şekilde, 12/200y
sayılı Bilgi Edinme Yasası’nın beşinci maddesinde, “Bu Yasanın amacı,
demokratik ve şeffaf yönetim gereği olan eşitlik tarafsızlık ve açıklık ilkelerine
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve
usulleri düzenlemektir.” hükmüne yer verilmektedir.
Görüldüğü üzere, her iki yasanın da amacı aynıdır. Buna göre, bir takım
istisnalar dışında (devletin güvenliğine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve
milli güvenliğine açıkça zarar verecek olan veya ilgili mevzuatta devlet sırrı
olarak tanımlanan gizli bilgi veya belgeler ile , ülkenin veya kişilerin ekonomik
çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi
veya belgeler), kamu kurum ve kuruluşların, başvuranların yararlanmasına
bilgi ve belgeleri sunma ve tüm başvuruları hızlı, etkin ve doğru şekilde
neticelendirmek adına, gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır
(Salihpaşaoğlu, 2007:18).
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Bu kapsamlı bilgi ve belge arşivine erişim sağlanması ile birlikte; basının
da, güvenilir (saptırılmamış; doğru) yayınlar gerçekleştirebilmesi mümkün
olmaktadır (Salihpaşaoğlu, 2007:17).
Bu noktada, belirtilmesi gereken bir diğer önemli hak da, gazetecilerin
haber kaynaklarının korunması hakkıdır. Aksi halde, haber kaynakları zarar
görebilecek; bunun olumsuz bir neticesi olarak da, haberi iletmekten imtina
edebileceklerdir. Buna istinaden, gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamama
hakkı, bir çok ülkede kabul görmüştür (Salihpaşaoğlu, 2007: 20). Ancak bu
hususa yönelik somut düzenlemelere, Türk Hukuku ve Kıbrıs Türk Hukuku’nda
rastlanmamakta; bu durum, önemli bir eksiklik oluşturmaktadır.

B. HABER, BİLGİ VE FİKİRLERİ ELEŞTİRME HAKKI

Basın özgürlüğünün önemli bir unsuru olan, haber, düşünce ve bilgileri
eleştirme etme hakkı, ifade özgürlüğü gibi, ancak demokratik yönetim ve
toplumlarda, sağlıklı şekilde vücut bulabilmektedir.
Baskıcı rejimler ve bu kapsamda şekillenen toplumlarda, ifade
özgürlüğünün kısıtlanması, hatta engellenmesi söz konusu olabilmekte; bu
kapsamda da, haberlerin de, eleştirilebilmesine olanak bulunamamaktadır.
Bahse konu demokratik yönetim ve toplum yapısına sahip ülkelerde,
kamu otoritelerinin eleştirilebilmesinin, temel bir nokta oluşturduğu belirtilmek
ile birlikte (Salippaşaoğlu, 2007: 22), bahse konu eleştiriler, etik kurallar ve
hukuk kuralları çerçevesinde olmalıdır (Vardal, 2014: 25).
Bu kapsamda, eleştiriler, ifade özgürlüğü kapsamında gerek kamu
otoritelerine karşı, gerekse tüm bireylere karşı yapılabilirken; etik ve hukuk
kurallarına uyulmalı; saygınlığı sarsıcı, küçük düşürücü, hedef gösteren, tehdit
içeren ifadeler kullanılmamalıdır.
Demokratik bir yapı içerisinde yönetilen hukuk devletlerinde, basın
eleştirileri dile getirerek, topluma, yönetime ilişkin yasa dışı veya etik olmayan
faaliyetlerin ortadan kaldırılmasını, önlenmesini yani bu gibi faaliyetlere
yönelimin caydırılmasını sağlayabilmektedir.
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Ancak belirtildiği üzere bu etkili güç, başkalarının haklarını, onur ve
saygınlığını, ayrıca, toplumun ve devletin düzeni, yine toplum sağlığını
zedelemeyecek şekilde kullanılmalıdır.
Bu hususun önemli bir örneği olarak; 16 Aralık 1985 tarihinde
yayınlanan bir

yazıda, 1985 yılındaki bir sayısında, KKTC’de, dönemin

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Raif Denktaş’ı, çeşitli yasa dışı
faaliyetler ile ve aynı zamanda, Rauf Denktaş’ı da, faaliyetleri örtbas etmekle
itham eden ve Cumhurbaşkanı ile ilgili, mafya babası anlamına gelecek
şekilde, baba ifadesini kullanan, Yenidüzen gazetesine karşı, Rauf Denktaş’ın
dava açması; davanın Denktaş lehine sonuçlanarak, davalıların tazminat
ödenmesine hükmedilmesi gösterilebilir.

C. HABER, BİLGİ VE FİKİRLERİ YAYINLAMA (PAYLAŞMA) HAKKI

Haber, düşünce ve bilgileri yayınlama (basma ve dağıtma) hakkı, klasik
anlamda medya (ana akım medya) düşünüldüğünde, matbaa kurma, süreli ve
süresiz yayınlar için izin alma ve teminat yatırma şartına bağlanmasını gerekli
kılmaktadır.
Bu

kapsamda,

belirtelim

ki,

temel

hak

ve

özgürlüklerin

düzenlenmesinde kabul gören iki sistem olan, düzeltici ve önleyici
sistemlerden ilkinde, izin alma gibi bir prosedür söz konusu olmaksızın, bireyin
tüm sorumluluğu üstlenerek, hatta, verilecek cezayı da göze alarak serbest
hareket etmesi söz konusu olurken; ikincisinde, özgürlüklerin kullanılması,
sınırların aşılmaması ve kötüye kullanımın önüne geçilmesi amacı ile, önceden
bazı kayıtlar altına alınır; diğer bir ifade ile, özgürlükler sınırsızca kullanılmaz,
izin almak veya en azından bildirimde bulunmak gerekir. Bu kapsamda,
yasaklayıcı önleme, düzenleyici önleme ve basit önleme gibi alt başlıklar
bulunmaktadır. Buna göre, özgürlüğün kullanımı tamamen devlet takdirine
bağlı ise, yasaklayıcı; önceden belirlenmiş bir takım şartların yerine getirilmesi
halinde, izin verilmesi zorunluysa, düzenletici; özgürlüğün kullanımı için, izne
veyahut bildirime gerek yoksa, basit önleme söz konusu olmaktadır
(Salihpaşaoğlu, 2007: 24).
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Yukarıda da belirtilen, matbaa kurulması ve süreli veya süresiz yayın
için izin alınarak, mali teminat yatırılması; gerek özgürlüğün kısıtlanması
açısından, gerekse mali imkanları daha fazla olan bireyler ile diğer bireyler
arasında ayrıma yol açtığı için, basın hak ve özgürlükleri ve klasik demokrasi
rejimiyle bağdaşmamakta; basını siyasi iktidarın baskısı altına sokmaktadır.
Diğer yandan, serbest ve önceden bir denetime tabi tutulmaksızın
haber, düşünce ve bilgilerin yayınlanması; basım ve dağıtımı düzenleme altına
almaktadır. Bu kapsamda, serbestçe yapılan basım tek başına yeterli
olmamakta; dağıtımın da serbestçe yapılabilmesi gerekmektedir (Vardal,
2014: 30).
Basılmış çalışmaların serbest dağıtımının yapılamasında kısıtlama,
devlet tarafından söz konusu olabileceği gibi (ör. toplatılma), basımı yapan
kuruluşların, tekelleşmesi ve

yine sansür uygulanması da, basın hak ve

özgürlükleri karşısında, önemli birer tehdit unsurudur.
Diğer yandan, belirtildiği üzere, bu hususlar, temelde, klasik medya
(ana akım medya) için geçerli olurken; yeni medya için de, farklı şekillerde
geçerliliği söz konusudur. Yeni medyada, haber, düşünce ve bilgilerin,
yayınlanması meselesi ile ilgili olarak, matbaalar ve matbaalarda basılan
eserlerin serbest dağıtımının ötesinde; internete erişebilme ve internet
aracılığı ile, bilgi, düşünce ve haberleri paylaşabilme meselesi karşımıza
çıkmaktadır. Buna göre, basın mensuplarının, internet aracılığı ile görev ifası
söz konusu olduğu zaman; internete erişim ve internet ortamında çalışmalarını
paylaşabilme olanaklarının olması gerekmektedir.
Haber, düşünce ve bilgileri yayınlama hakkı çerçevesinde önem arz
eden bir husus da sansürdür (Gürkan, 1998: 52). Genel olarak sansür kavramı,
belli güç odaklarının kendi menfaatlerini korumak adına uyguladıkları bir
mekanizma olarak bilinmektedir. Zaman zaman buna ulusal veya kamusal
çıkarlar gibi kisve uydurulmaya çalışılsa da, ağırlıklı olarak belli çıkar
gruplarının kazanımlarını koruma gerçeğinin, görünmeyen gerçek olarak
değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Özetle sansür, güç ve iktidar odaklarının bazı
bilgilerin halka ulaşmasını bilerek ve isteyerek engellemek için kullandıkları bir
kontrol mekanizmasıdır. Keane, bu durumu; kapitalist toplumlar arasında
ve/veya içinde, karşılıklı korumacı, demokratik olmayan bir süreç yaratma
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eğilimi olarak açıklamaktadır (Keane, 2015: 51; Chomsky, 1989: 198; Dolunay
and Kasap, 2017: 528)
Sansür, belli çıkar gruplarının menfaatlerini koruma içgüdüsüyle
uygulamaya sokulması sürecinde, sadece iktidarla sınırlı kalmayıp, medya
patronlarına, oradan da, medya profesyonellerine sirayet eden, ağır bir
uygulamaya dönüşebilmektedir. Sansür genel olarak yasaklamak, yakmak gibi
acı ifadelerle belleklerimize kazınsa da, yukarıda da değinildiği gibi, pratikte,
medya çalışanları tarafından içselleştirilir ve sistematik bir sansüre gerek
kalmadan, medya profesyonelleri, kendi kendilerine oto-sansür uygulamaya
başlarlar (Keane, 2015: 51; Chomsky, 1989: 198)
Sansür, kendi içinde üç gruba ayrılmaktadır: Oto-sansür, Ekonomik
Sansür, Devlet Sansürü.
Medya sektörü, diğer alanlardan farklı olarak, değişik alanlarda eğitim
almış kişilerinde çalışabileceği bir alana dönüşmüştür. Birçok alanda
çalışabilmek, o alanla ilgili eğitim almayı ve meslek örgütüne kayıt yaptırmayı
gerektirmesinin aksine (tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk), medya alanı için bu
geçerli değildir.
Medya sektöründe bu sebepten ötürü, sürekli olarak istihdam fazlası
kişinin ilgisi bulunmaktadır. Doğal olarak bu durum ile, medya çalışanlarına,
içselleştirilmiş bir endişe ile, sürekli alternatifleri olduğu telaşı yaşatılmaktadır.
Medya patronunun talep ettiği haberi vermezseniz veya habere iş
verenin bakış açısı ile bakmazsanız, terfi etme ihtimalinizi riske etmenize yol
açacağı gibi; işten atılma ihtimalinizi de güçlendirecektir.

Bourdieu bu

yaklaşımı şöyle tanımlamaktadır:
“…televizyona çıkabiliyor olmanın karşı kefesinde müthiş bir sansürün,
bir özellik yitiminin bulunduğunu öne sürdüm, bu özellik yitimi, birçok şeyin yanı
sıra, konunun dayatılmış olmasından, iletişimin koşullarının dayatılmış
olmalarından ve özellikle de, zaman sınırlamasının, söyleme, bir takım şeylerin
söylenebilmesinin

pek

de

mümkün

olmayacağı

ölçüde

zorlamalar

dayatmasından kaynaklanır. Çağrılı konuşmacılar üzerinde olduğu kadar,
uygulanmasına katkıda bulunan gazeteciler üzerinde de etkisini gösteren bu
sansürün siyasal nitelikte olduğunu söylemem beklenecektir. Siyasal
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müdahalelerin siyasal bir denetimin (özellikle de yönetici kadrolara yapılan
atamalar üzerinden işleyen bir denetim) olduğu doğrudur, aynı zamanda ve
asıl, bir yedek ordunun beklediği, televizyon ve radyo mesleklerindeki işlerde
çok büyük bir belirsizliğin hüküm sürdüğü bugünkü gibi bir dönemde, siyasal
uydumculuğa (confermisine) eğilimin daha fazla olduğu da doğrudur. İnsanlar,
onlardan daha fazla hizaya girmelerini talep etmeye gerek kalmaksızın, bilinçli
ya da bilinçsiz bir oto sansür biçimiyle uyumlu hale gelmektedir.” (Bourdieu,
1997: 21 )
Türkiye ölçeğinde düşünüldüğü zaman; ırk, dil, din ve gelenek görenek
gibi değerlerle ilgili, özellikle bölgesel medya çalışanlarının, oto sansür
uyguladıkları gözlemlenmektedir. Görev yürüttüğü bölgenin kitlesi ile problem
yaşamak istemeyen alan profesyonelleri, özellikle gelenek göreneklerle, inanç
ve dil gibi ulusal ve bölgesel zenginliklerle ilgili haberlerinde, toplum tarafından
dışlanmamak, yadırganmamak ve suçlanmamak gibi endişeler ile, oto sansüre
gitmektedirler. Örneğin bölgede yaşanan bir tecavüz, intihar veya adli bir suç
karşısında tutumları farklılık gösterebilmektedir.
Medya sektörü için geçerli olan bir diğer sansür türü ise, ekonomik
sansürdür. Medya sektörü, teknolojinin her an takip edilmesi ve pratiğe
dönüştürülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle medya çalışanlarına iş
veren tarafından denetim getirilebilmektedir. Oluşturmak istedikleri haber ve
programın maliyet giderlerinden başlayarak, içeriğin kurumun mali yapısına
yansımasına uzanan, geniş bir denetim söz konusudur.
Haberin ortaya çıkartılması sürecinde (ağırlıklı olarak araştırma
gerektiren haberler için geçerli görülse de, tüm haber ve programlar, belli bir
bütçeye dayanmaktadır), mutlaka kitlelere ulaşma ve bunun maddi getirisi
ölçeğinde yapılandırmaktadır. Haberin elde edilmesi için harcanan tüm
giderler, temsil ettiği kuruma ekonomik girdi sağladığı ölçüde destek
bulabilmektedir. Ekonomik sansürün bu boyutu, reklam verenlerle, kurumkuruluş, medya sektörünü sübvanse eden devlet arasındaki ilişkilere
dayanmaktadır. Bourdieu, bu ilişkilere şöyle değinmektedir:
“Televizyon üzerinde ağırlığını duyuran şeyini, son aşamada ekonomik
baskı olduğunun söylenebileceği doğrudur. Bu bir yana, televizyonda
gösterilen şeyin televizyonu elinde tutan kişiler, reklam bedelini ödeyen reklam
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verenler, sübvansiyonlar sağlayan devlet tarafından belirlendiğini söylemekle
yetinmek mümkün değildir ve bir televizyon kanalıyla ilgili olarak, yalnızca
sahibinin

adı,

çeşitli

reklam

verenlerin

bütçe

içindeki

payları

ve

sübvansiyonların tutarı bilinseydi, fazlaca bir şey anlamak mümkün olmazdı”
(Bourdieu, 2017: 20)
Buradan da anlaşılacağı gibi, medya patronlarının diğer sektörlerdeki
yatırımları ve ülke genelindeki ekonomik güçleri oranında, devlet otoritesi ile
kurdukları ilişki, iktidar, medya ilişkileri doğru orantısında, her iki taraf lehine
kazanç sağlatan ekonomik sansür uygulamalarına fırsat vermektedir
Yukarıda kısaca değinildiği gibi, özellikle iktidar-medya ilişkileri
bağlamında uygulanan en ağır sansür şekli olduğunu söylemek mümkündür.
Özellikle sivil demokrasi bilincinin tam anlamıyla yerleşmediği ülkelerde zaman
zaman sınırlı bir şekilde uygulansa da, bazı zamanlarda, çok katı bir şekilde
hissedilmektedir. Özellikle demokrasi kavramının askıya alındığı süreçlerde,
ilk sansür medyadan başlamaktadır. Toplumsal sürece bağlı olarak; haber
alma hakkını sınırlayan bir tutumdan, haber alma hakkını tamamen engelleyen
bir boyuta taşınması olasılıklar arasındadır.
Ülkenin özellikle terör, savaş ve olağanüstü doğal afet olayları
karşısında medya üzerinde ağır sansür uyguladıkları gözlenmektedir. Bunun
gerekçesi

olarak

ise,

güvenliğin

tekrar

inşa

edilmesi,

toplumsal

demoralizasyonu engelleme, suçluların yakalanması yönünde delillerin deşifre
edilmesini engelleme gibi gerekçeler gösterilmektedir.
Son olarak belirtelim ki, haber, düşünce ve bilgileri yayınlama hakkının
önündeki bir diğer engel de, medyanın tekelleşmesidir. Medya sektörünün,
reklam ve diğer ekonomik getirilerin artması, bu alanda yatırım yapan
girişimcilerin pazarda daha geniş pay sahibi olma arzularını kamçılamaktadır.
Daha çok kitle iletişim aracına sahip olmak, başta reklam alanından sağlanan
gelirleri artırdığı gibi, medya patronlarına, toplumsal statü anlamında da artılar
sağlamaktadır.
Ülke genelinde var olan medya araçlarının, büyük bir kısmını elinde
tutan girişimci, toplumun ekonomik, politik ve toplumsal dengelerinde de,
belirleyici olmaya bağlamaktadır. Medya-iktidar ilişkileri bağlamında, karşılıklı
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olan, alan el-veren el sürecine dönüşen bu ilişkilerin tek mağduru kaçınılmaz
olarak kitleler olmaktadır.
Medya sektöründeki tekelleşmenin, ülkenin ekonomik düzeninden,
toplumsal yaşamına kadar, her alanında olumsuz etkilere yol açtığını rahatlıkla
söylemek mümkündür. Bunun en önemli mağduru ise; doğru ve tarafsız haber
alma hakkı gasp edilen kitlelerdir. Tekelleşme bu boyutu ile demokratik sistem
için ciddi bir tehdit oluşturmaya başlar. Haber alma hakkının engellenmesi,
bilgi ve düşünce üretimini sınırlandıracağı gibi, bunların özgürce dolaşımını da
tehdit edecektir.
Tekelleşmeye bağlı olarak halkın haber alma hakkının askıya alınması
yanı sıra; halkın talepleri, düşünceleri, tercihleri medyayı elinde tutanlar
tarafından şekillendirilmeye başlanır. Bu sistemin kanıksaması, medya-iktidar
iletişiminin

anlaşılmaz,

çözümlenemez,

fluğ

ilişkiler

silsilesine

dönüştürülmesini kaçınılmaz kılacağı gibi, çoğulcu demokrasilerde medyanın
tekelleşmesini engellemek açısından ciddi yasal düzenlemeler getirilmesi
zaruridir.
Medyada tekelleşme ile bazı girişimciler reklam pastasından en büyük
payı almakla kalmayıp, toplumun inanç, tüketim, siyasi tercih, örgütlenme
talebi, çağdaş yaşam kalitesi talebi gibi demokratik beklentilerini yönlendirme
yetkisini

de

elinden

almaktadırlar.

“Örneğin,

seçmenlerin

doğru

bilgilendirilmediği bir ülkede doğru siyasi tercihler yapılamaz, kamuyu yöneten
kişi, kurum ve kuruluşlar denetlenemez. Böylesi bir iletişim ortamında da
demokrasi kültürü olgunlaşamaz” (Sönmez, 1996: 84).
Tekelleşme ile birlikte medya patronlarının gelirlerini artırdığı oranda,
medya çalışanları emeğin karşılığını alabilmek için dikte edileni vermeye
zorlanmaktadırlar. Talep edilen düşünceyi, üretimleri ile desteklemeyen
medya çalışanları, sektörde iş olanağı bulamamaktadır. Bu süreç, meslek etiği
açısından tehlikeli bir yapıya dönüşmektedir.
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II. SINIRLAMALAR

Basın hak ve özgürlüklerine ilişkin sınırlamalar, üç temel başlığa
ayrılmaktadır.
Totaliter rejimlerde, neredeyse hiç söz konusu olmayan ifade özgürlüğü
ve bunun bir özel türü olarak basın hak ve özgürlükleri; hiç söz konusu
olmadığı zaman, insan haklarına ve klasik demokrasi anlayışına aykırılık
oluşacağı gibi; tamamen sınırsız olması durumunda da, yinelemek gerekir ki,
yine insan haklarına ve demokrasiye aykırılık söz konusu olacaktır. Bu
kapsamda, diğer hak ve özgürlükler ile ilgili de söz konusu olduğu gibi; Basın
hak ve özgürlükleriyle ilgili de, sınırlamalar bulunmaktadır.
Söz konusu sınırlamalar; AİHS md. 10/2’de şu şekilde sıralanmaktadır:
“Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması,
yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak
bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması
ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve
haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin
yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı
formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.”
AİHS md. 10/2 uyarınca, yukarıda da yer verildiği gibi, basın hak ve
özgürlükleri ile ilgili sınırlamalar, üç temel alt başlığa ayrılmaktadır. Bu noktada
belirtilmelidir ki, Basın hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasında, etik değerler
büyük önem arz etmektedir.
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Sınırlamalar

Başkalarının Şöhret ve
Saygınlığına Yönelik
Saldırılar

Devlet ve Toplumun
Korunması

Ahlak ve Müstehcenlik

Şekil 2: Basın Hak ve Özgürlüklerinin Sınırları

A. BAŞKALARININ
SALDIRILAR

ŞÖHRET

VE

SAYGINLIĞINA

YÖNELİK

Başkalarının şöhret, saygınlık ve hakları ifadesi, kişilik haklarını ifade
etmekte; maddi bedensel değerleri (kişinin hayatı, sağlığı ve vücut bütünlüğü),
manevi hakları (dış hayatla, toplumla kurulan ilişkiler ile oluşan, kişinin onur ve
saygınlığı, adı, fotoğrafı, özel hayatı) ve mesleki-ticari değerleri (profesyonel
becerileri ile ilgili olarak söz konusu olan bilgilerini, faaliyetlerini) kapsamı altına
almaktadır.
Bazı kaynaklarda, maddi değerlerin basın hak ve özgürlükleri ile ilgili
olmadığı ifade edilse de, vücut bütünlüğü ve yaşam hakkı gibi maddi
hususların da basın hak ve özgürlükleri ile ilgili getirilen sınırlamalar ile
doğrudan ilgisi bulunduğu düşünülmektedir. Basın yolu ile, bireylerin vücut
bütünlüğüne veya yaşamlarına karşı saldırıların gerçekleşmesi yönünde teşvik
edici haber veyahut bilgilerin paylaşılması, bu duruma örnek gösterilebilmekte
ve düşüncemize göre, bu sınırlamaların ilk sırasında gelmesi gereken hususu
oluşturmaktadır.
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Bazı basın mensuplarının toplumda infial yaratacak ve ilgili kişiye karşı
önemli bir tepki doğuracak şekilde haberler hazırlaması, ilgili kişilerin onur ve
saygınlığını zedelediği gibi; daha da öncelikli olarak, ilgili kişilerin yaşam
hakkına aykırı girişimlerin oluşması için zemin hazırlayabilmektedir. Bu husus,
ileriki başlıklar altında, örneklendirilecektir.
Türk Hukukunda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 125 uyarınca, “Bir
kimseye, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil
veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle
bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi…cezalandırılır…”
Kıbrıs Türk Hukuku’nda ise, onur ve saygınlığa karşı işlenen suçlar
“Zem ve Kadih” olarak adlandırılmakta; Fasıl 154, Ceza Yasası, “Zem ve
Kadih” başlıklı altıncı bölüm kapsamında, md. 195/1’de, “Bir kişiye herhangi
ağır bir suç isnadında bulunmak ve onu genel nefrete, hakarete veya
tiksindirilen duruma düşüren somut bir isnatta bulunulması

zemmedici

malzeme sayılır.” hükmüne yer verilmektedir.
Fasıl 154 md. 196 uyarınca, md. 195’de belirtilen türden bir yayını
gerçekleştiren veyahut gerçekleştirme tehdidi ile, haksız kazanım elde etmeye
çalışanlar cezalandırılır.
Diğer yandan, AİHS md. 48’de düzenleme bulan “Masumiyet karinesi
ve savunma hakkı” kapsamında, “Kendisine karşı ithamda bulunulan bir
kişinin, yasaya göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar masum olduğu kabul
edilecektir.” hükmüne yer verilmektedir.
Türk Hukuku’nda, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, 38.
maddesi uyarınca, “…suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu
sayılamaz...”.
Kıbrıs Türk Hukuku’nda ise, KKTC Anayasası’nın, 18. maddesi
uyarınca, “…bir suçtan sanık herkes, suçluluğu yasaya uygun olarak ispat
edilinceye kadar suçsuz sayılır…”
Görüldüğü üzere, gerek AİHS, gerekse Türk ve Kıbrıs Türk
anayasalarında düzenleme bulan, temel ceza hukuku ilkesi masumiyet
karinesi kapsamında, suçu mahkeme hükmü ile sabit oluncaya kadar herkesin
suçsuz olacağı kabul edilmektedir.
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Basın aracılığı ile, yargılama süreci tamamlanmamış hususlarda, henüz
şüpheli olan bireylere ilişkin hükümlü izlenimi yaratan; o suçu işlediklerini
sabitmişçesine yapılan haberler de, masumiyet karinesini zedelemenin yanı
sıra, yine ilgili kişilerin onur ve saygınlıklarını zedeleyici niteliktedir.
Diğer

yandan,

özel

hayatın

gizliliğini

ihlal

eden

haberler

düşünüldüğünde, belirtmek gerekir ki, basın özgürlüğü gibi, özel hayatın
gizliliği de ulusal ve uluslararası kapsamda koruma altına alınmaktadır. Buna
istinaden iki hak arasında denge kurulması gerekmektedir.
Özel hayatın gizliliğini ihlal konusunda, bireyin en önemli manevi
varlıkları, adı ve resmi olarak kabul edilmektedir. Kişinin izni olmaksızın
resminin çekilmesi ve yayınlanması, adının haksız şekilde kullanılması, bu
hususa örnek olarak gösterilebilir. AİHM kararlarında, kişi adı ve resmine
yönelik saldırılar özel hayatın gizliliği hakkı kapsamında değerlendirilmektedir.
AİHS, “Özel ve aile hayatına saygı hakkı” başlıklı, 8. maddesi şu
şekildedir:
“Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı
gösterilmesi hakkına sahiptir
Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak
müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik,
kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin
önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.”
KKTC Anayasası’nın, “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı, 19. maddesi ise,
şu şekildedir:
“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Adli
kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır.”
Özel hayatın korunması, kişinin giz alanı ve özel alanının korunması
üzerine kurulmaktadır.
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Bu kavramın genel tanımının verilmekten kaçınıldığı görülmekte ve bu
durumun, gelişen teknoloji ve değişim karşısında; bireyin korunabilmesini
sağlamak hedefli olduğu kabul edilmektedir.
Özel hayatın gizliliğine bir istisna oluşturan örnek ise, kamu yararıdır.
AİHS md. 8’de de belirtildiği gibi, kamu yararı söz konusu olması halinde, özel
hayatın gizliliği sınırlı ölçüde ihlal edilebilmektedir. Kamuoyunun devamlı
olarak dikkatini çeken kişiler ve geçici olarak dikkatini çeken kişiler arası bir
ayrım söz konusudur ( :59-62). Ancak her iki grup için de, özel hayatın gizliliği
ile üstün kamu yararı kavramları arası denge kurulması gerekmektedir.

B. DEVLET VE TOPLUMUN KORUNMASI AMACIYLA SINIRLAMALAR

Basın hak ve özgürlüklerinin, en önemli sınırlamalarından birini de,
devletin ve toplumun korunması oluşturmaktadır. Bu iki husus, iki ayrı
sınırlama başlığı olmasına karşın; yakın bağlantıları nedeniyle, çalışmada, tek
başlık altında ele alınmıştır.
Özgür düşünce ve ifade özgürlüğü ve dolayısıyla da basın özgürlükleri
ile, devletin ve toplumun çıkarları arası hassas bir denge kurulması
gerekmektedir.
Bu kapsamda, aleniyet kazanan bir bilginin dahi, demokratik bir
toplumda gerekli olması ve sosyal ihtiyaç baskısı oluşturması kapsamında,
yayınına yasaklama getirilebilmektedir. Pek tabii, bu yönteme, devlet
tarafından, siyasi yaklaşımına aykırı tüm haberlerin yasaklanması amacıyla
değil; toplumu ve devletin düzenini, olumsuz etkileyecek hususlara ilişkin
olarak başvurulmalıdır. Bu kapsamda, şiddet çağrısı yapan, ülkeyi bölme
girişiminde

bulunan,

kamu

düzenini

tehlikeye

atan

yayınlar

yasaklanabilmekte/durdurulabilmektedir.
Türk Hukukunda, 5187 sayılı Basın Kanunu md. 20 uyarınca, cinsel
saldırı, cinayet ve intihara özendirme gibi yönlendirmeler yapan yayınlar ile
ilgili, para cezası uygulanmaktadır.
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Diğer yandan, yargılama ile ilgili süreçlere müdahale de bu kapsamda
kabul edilebilmektedir.
Türk Hukukunda, 5187 sayılı Basın Kanunu, “Yargıyı Etkileme” başlıklı
19. maddesi uyarınca, düzenlemede sayılan hallerde, yargıyı etkileyen
bireylere, para cezası uygulanmaktadır.
KKTC Anayasası, “Düşünce, Söz ve Anlatım Özgürlüğü” başlıklı md. 24
uyarınca ise, “Söz ve anlatım özgürlüklerinin kullanılması, yalnız ulusal
güvenlik, anayasal düzen, kamu güvenliği , kamu düzeni, genel sağlık, genel
ahlak yararı için veya başkalarının şöhret veya haklarının korunması veya bir
sırrın açıklanmasının önlenmesi veya yargının otorite veya tarafsızlığının
sürdürülmesi için gerekli ve yasanın koyduğu yöntemlere, koşullara,
sınırlamalara veya cezalara bağlı tutulabilir.”
Ayrıca, KKTC Anayasası, “Basın Özgürlüğü” başlıklı md. 26’da ise,
“Basın ve haber alma özgürlüğü, kamu düzenini, ulusal güvenliği veya genel
ahlakı korumak, kişilerin şeref, haysiyet ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye
kışkırtmayı

önlemek veya yargı görevinin amacına uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak için yasa ile sınırlanabilir.” hükmü düzenleme
bulmaktadır.
İlgili

düzenlemelerde

görüldüğü

üzere,

toplumun

ve

devletin

korunmasının yanı sıra, ahlakın, etik değerlerin korunması ve müstehcenliğin
önlenmesi de düzenleme altına alınmaktadır.

III.

İNTERNET TEMELLİ HABERCİLİĞİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE
SINIRLAMASINI TAKİP EDEN/DENETLEYEN KURULUŞLAR

A. ULUSLARARASI TAKİP/DENETİM: “FREEDOM HOUSE?”

1. “RESMİ” MİSYON
Fredoom
özgürlüğünü ve

House,

ülkelerdeki

demokrasi

anlayışlarını,

basın

internet ortamındaki özgürlükleri derecelendiren; kendi
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kriterleri

çerçevesinde,

kısıtlamalara

karşı

çeşitli

manevi

yaptırımlar

(antidemokratik ilan etme; düşük puanlar verme vb.) uygulayan, ABD merkezli
bir kuruluştur. Kuruluşun kendi internet sitesinde “hakkımızda” kısmında şu
ifadelere yer verilmektedir:
“Freedom House Hakkında
Fredoom House, dünyadaki özgürlük ve demokrasinin gelişimine
adanmış bağımsız bir gözlem örgütüdür. Özgürlük sorunlarını analiz
edip, daha kapsamlı siyasi haklar ve sivil özgürlükleri savunuyor ve
cephedeki aktivistleri insan haklarını savunmaya ve demokratik
değişimi teşvik etmeye destek veriyoruz. 1941'de kurulan Freedom
House,

dünya

çapında

özgürlüğün ilerlemesini hedefleyen

ilk

Amerikan organizasyonudur.
Hürriyetlerin, ancak hükümetlerin kendi halklarına karşı sorumlu
olduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu; ifade, dernek ve inanç
özgürlüğünün yanı sıra azınlıkların ve kadınların haklarına saygının
garanti altına alındığı demokratik politik ortamlarda mümkün olduğunu
kabul ediyoruz. Freedom House'un "Özgür Değil" olarak sınıflandırdığı
ülkelerde, 2.5 milyardan fazla insan yaşıyor ve bu da dünya nüfusunun
üçte birinden fazlasını oluşturuyor.
Çalışmalarımız
Freedom House, daha kapsamlı siyasal haklar ve sivil özgürlükler için
bir analiz, savunma ve eylem kombinasyonu yoluyla bir katalizör görevi
görür. Araştırma ve analizlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve
yurtdışında

özgürlükte

kaydedilen

ilerlemeler

ve

gerilemeler

konusundaki politik tartışmalar çerçevelemektedir.
ABD liderliği ve benzer düşünen hükümetlerle işbirliğiyle, diktatörlere
ve zulme şiddetle karşı çıkmayı savunuyoruz. Baskıcı toplumlarda
özgürlük için mücadele edenlerin seslerini duyuruyor ve rejimlerinin
uluslararası arenada incelenmesini zayıflatmaya çalışan otoriter
çabalar karşısında eleştirel tutum sergiliyoruz.
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Ayrıca, temel haklarını savunmak ve demokratik değişimi ilerletmek için
insan hakları savunucularına ve sivil eylemcilere öncelik veriyoruz.”.
(“About Us”, t.y.).
Freedom House, “demokrasi”, “basın özgürlüğü” ve “internet özgürlüğü”
hususlarında yaptığı puanlamalar çerçevesinde; ülkeler için, “özgür”-“yarı
özgür”-“özgür

değil”

şeklinde

nitelemeler

gerçekleştirmektedir.

İlgili

nitelemeler, Freedom House’un, her sene düzenli olarak yayınlanan
raporlarında yer almaktadır. Kuruluşun 2016 internet özgürlüğü raporunda, 65
ülke

için

değerlendirmeler

ve

skorlar

yer

almaktadır.

Grafik 1: Dünya İnternet Özgürlükleri 2016 Grafiği (Freedom on the Net,
2016)
2016 internet özgürlüğü raporunda Freedom House; Estonya’yı ve
İzlanda’yı 6 engel puanı ile “en özgür” ülkeler olarak belirlerken; ikinci sırada,
16 engel puanı ile Kanada ve üçüncü sırada, 18 engel puanı ile ABD’ye yer
verilmiştir. Çalışmanın ilerleyen sayfalarında yer verilecek olmasına karşın, şu
noktada kısa bir not düşmekte fayda bulunmaktadır:
Hukuk sitemi olarak, ABD, Common Law sisteminin

etkisinde ve

Türkiye, Kara Avrupası sisteminin etkisinde olmasına karşın, özellikle 2015
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yılında getirdiği bilişim düzenlemelerinde Türkiye, tıpkı ABD’deki aynı amaçlı
yasal düzenlemeler gibi, “müstehcenlik” ve “çocuk pornografisi” başlıklarını
kullanmış; birer internete erişimi engelleme başlığı olarak yasalaştırmıştır.
Yöntem farklılıkları olsa da; benzer yasal düzenlemeler getiren Türkiye,
Freedom House tarafından ciddi eleştirilere tabii tutulmuş, diğer unsurların da
etkisine ek olarak, bu yasal düzenlemeler nedeni ile, ABD’nin en özgür ülkeler
arasında yer aldığı raporda, Türkiye, bir önceki yıl (2015) raporundaki 58 engel
puanı ile “yarı özgür” statüsünden, 2016 raporunda, 61 engel puanı ile “özgür
olmayan” statüsüne geriletilmiştir (“Freedom on the Net”, 2016).
Diğer yandan, aynı raporda, Bangladeş’in 56 engel puanı ile;
Srilanka’nın 44 engel puanı ile Türkiye’den daha özgür olarak yorumlanması
ve “kısmen özgür” kategorisinde yer alması dikkat çekicidir.
Diğer yandan, kuruluşun 2017 raporunda ise Türkiye, 66 engel puanı
ile, önceki yıla göre daha da gerilemiştir.

2. ARKA PLAN
Kuruluşun raporları ve derecelendirmeleri; “özgürlük oranlarının
tespiti”nin yanı sıra; ekonomi yatırımlarında da kriter olma özelliği taşımakta,
diğer bir ifade ile yabancı yatırımların yapılıp yapılmaması noktasında,
ülkelerin istikrar ve demokrasi hususundaki aynası olarak kabul görerek, baz
alınmaktadır. Kuruluşun yapısının sayılı çalışmada/akademik çalışmada
sorgulanmaması; kuruluşun güvenilirliğinin -deyim yerinde ise- “şüphe
kaldırmaz” bir nitelikte olduğu algısına yol açmaktadır.
Peki bu algı gerçeği yansıtmakta mıdır? Yoksa güvenilir ve saygın bir
kuruluş olarak kabul gören Amerikan menşeli Freedom House ve raporları;
aslında, Baudrillard’ın, simülasyon evreni olarak gördüğü ve hiçbir şeyin
göründüğü gibi olmadığı bir dünyada yaşadığımız “katı sav”ındaki, simülasyon
evreninin “yıldızı” olacak kadar, “kurgusal” bir yapıya sahip olduğu ileri sürülen
Amerika’nın, dünya üzerindeki “güç ve yönetim savaşı”nı perdelemek adına
kullandığı “Amerikan rüyası” simülasyonunun bir uzvu-bütünleyicisi niteliğinde
midir? Bu sorunun yanıtı kuruluşun yapısını geçmektedir:
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a. FREEDOM HOUSE’UN TEMELLERİ VE KURULUŞU

1940 yılında, Newyork’lu George Field önderliğinde bir grup, ABD’nin
ikinci dünya savaşında mali destek toplaması amacı taşıyan “National
Committee to Defend America by Aiding the Allies” (CDAAA)’i kurmuş;
gerçekleştirdikleri ses getiren propagandalar ile birlikte hem kısa süre içinde
medya gündeminde edinmiş, hem de aynı yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin
iki önemli adayı Franklin Roosevelt ve Wendell Willkie ve aynı zamanda ABD
eski Başkanlarından Theodore Rosevelt’in kuzeni ve Franklin D. Roosevelt’in
eşi Eleanor Rosevelt (daha sonra BM İnsan Hakları Komisyonu’nun ilk başkanı
olacak ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin hazırlanmasında önemli
katkılar koyacaktır)’in ilgisini çekmişlerdir. 1941 yılında, Field ve Willkie,
Hitler’in, Münih’te yer alan propaganda merkezi Nazi Braunhaus’a karşı,
Freedom House’u kurmak üzere bir araya gelmiştir (“The Freedom House
Files”, 2007; “Özgürlük Evinde Kısa Bir Gezinti”, 2014).
Kuruluşun, resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Freedoom House,
1941 yılında, dönemin ABD Başkanı, Franklin D. Roosevelt’in “sessiz teşviği”
ile kurulurken; Başkan Roosevelt’in, 1940 yılındaki başkanlık seçimlerindeki
rakibi Avukat Wendell Willkie ve First Lady Eleanor Roosevelt, kuruluşun ilk
başkanları (eş başkan) olmuştur:
"Freedom House 1941'de New York'ta kuruldu. Oluşumu, Başkanlık
Franklin D. Roosevelt'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde tecrit
ayrımcılığının yüksek olduğu bir dönemde Amerikan Savaşı'ndaki Amerikan
katılımını teşvik etmek amacıyla kurulan iki grubun birleşmesinin bir
sonucuydu.
Freedom House, başından beri iki partili karakteri ile dikkat çekiyordu.
Kurucuları, önde gelen ve etkili Amerikalılardan oluşan çeşitli bir gruptu:
gazeteciler, iş ve emek liderleri, akademisyenler ve eski hükümet yetkilileri.
Erken liderleri arasında önemli bir figür, 1940'da Cumhuriyetçi başkan adayı
olan Wendell Willkie idi. Eleanor Roosevelt, ayrıca ateşli bir destekçiydi ve
Willkie ile birlikte kuruluşun ilk onursal eş başkanı olarak görevlendirildi." (Our
History, t.y.)
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Siyasi yapıdan bağımsız olduğu sıklıkla vurgulanan “sivil toplum
kuruluşu”nun; dönemin ABD Başkanı’nın teşviği ile, First Lady Roosevelt ve
başkanlık yarışında yer almış Willkie tarafından kurulmuş olması; Freedom
House’un, kuruluş aşamasında siyasetten tamamen ayrı bir noktada
konumlandırılmasının mümkün olamayacağını göstermektedir.

b. FREEDOM HOUSE’UN BAŞKANLARI VE EKİBİ

Freedom House’un şu anki başkanı, Washington Post gazetesinde
daha önce Ulusal Editörlük ve Beyaz Saray muhabirliği, ayrıca, Dış İlişkiler
Konseyi üyeliği yapan ve Harvard College'den mezun olduktan sonra Ulusal
Güvenlik Arşivi'nin yönetim kurulu üyesi olan Michael J. Abramowitz’dir.
Ancak, Freedom House’un, tarihte, ABD ile siyasi açıdan çok daha
derin ilişkileri olan başkanları da olmuştur. Örneğin, kuruluşun 2010 yılına
kadar

başkanlığını,

Irak

işgalinin

savunucularından,

aynı

zamanda

Snowden’ın asılmasını öneren ve “Şeriat: Amerika’ya Tehdit” kitabının yazarı
olan, eski “CIA Başkanı” James Woolsey sürdürmüştür (“Özgürlük Evinde Kısa
Bir Gezinti”, 2014).
Woolsey ardından Freedom House başkanı olan David Kramer ise,
ABD Dışişleri ve neo-con kökenli bir isimdir (Steiner, 2012: 4).
Kramer’den sonraki başkan ise, Irak’ın “özgürleştirilmesi” sırasında
Dışişleri Bakanı Colin Powel’ın ekibinde yer almış olan; diğer bir ifade ile, ABD
Dışişleri kökenli; ayrıca, neo-con American Enterprise Enstitüsü’nden yetişmiş
Mark Przybyszewski Lagon olmuştur. Logan da, eski başkan gibi, başkan
yardımcısı

olarak

1971’de

CIA’in

kurduğu

Radio

Free

Europe’un

yöneticilerinden birini seçmiştir.
Sadece Başkanlar değil; Freedom House’un ekibine de bakıldığında,
ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA geçmişi olan pek çok ismin yer aldığı
görülmektedir. Örnek verilecek olursa; Freedom House’un 2015 özgürlükler
raporunda eleştiriye tabii tutulan 6 isim (Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov,
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayland’da darbenin lideri Prayuth Chan-ocha,
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan’dan Aliyev’in yardımcısı ve
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Türkiye Cumhuriyeti dönemin Başbakanı, şu an devlet başkanı Recep Tayyip
Erdoğan yer almış) ve ilgili yetkililer için, “diktatör” vurgusu yapılmıştır. Bu denli
sert bir eleştiri yapılırken, ironiyi şöyle ifade etmek mümkündür: Listedeki
dönemin Azerbaycan Devlet Başkanı yardımcısının, “Arap Baharı’nın
arkasında CIA var” ifadesinin alıntılandığı raporda, “komplocu diktatör”lük
yakıştırması yapılırken; raporunun altında, soğuk savaşta anti-komünist
propaganda için CIA’in kurduğu bilinen Radio Liberty ve Radio Free Europe’un
yöneticiliğini yapmış Arch Peddington’un imzası yer almıştır.

c. FREEDOM HOUSE’UN MALİ YAPISI

Freedom House’un, internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2015 yılı bütçesi
$ 10,771,374 olup; $ 3,699,849’lık kısmı ABD Hükümeti tarafından karşılanmış
(“Financial Report, 2015, June 30”, 2016); yine $ 8,990,138 olan 2016
bütçesinin ise, 2,792,152’lık kısmı, ABD Hükümeti tarafından aktarılmıştır
(Financial Statements Year Ended June 30, 2016 And Independent Auditors’
Report”, 2017).
ABD hükümetinden, Freedom House bütçesine son yıllarda belirtilen
önemli tutarlardaki aktarımlar, “bağış ve yardım” olarak nitelendirilmekle
birlikte; özellikle, 2000-2003 yılları arasında, kuruluşun bütçesinin neredeyse
tamamını (%95’lik önemli bir kısım), ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından
aktarılmış; diğer bir ifade ile kuruluş, neredeyse tamamen ABD yönetimince
finanse edilmiştir (“The Freedom House Files”, 2007).
Sadece birkaç kısa cümle, kuruluşun mali yapısı ile ABD’nin
bağlantısının görülebilmesi için yeterlidir. Bu kapsamda, kuruluşun mali yapısı,
ABD hükümeti ve özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yüksek
miktardaki “bağış ve yardımlar” üzerine inşa edilirken; Freedom House’un nasıl
“devletten -ABD devletinden- bağımsız bir sivil toplum kuruluşu” olduğu
sorgulaması önem kazanmaktadır.
Ekonomik bağımsızlık ve önceki başlıkta belirtildiği gibi, yönetsel
anlamda da bağımsızlık söz konusu değilken; kuruluşun nasıl tamamen
bağımsız bir yapıda olabileceği, ciddiyetle irdelenmesi gereken bir noktadır.
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d. FREEDOM HOUSE’UN ABD “SAVUNUCULUĞU”

Freedom House’un temellerinin, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda mali
destek toplayabilmesi hedefi taşıyan CDAAA’e dayanması; yapısındaki eski
siyasilerin (özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı kökenli bireyler) ve eski CIA
mensuplarının (yukarıda belirtildiği üzere eski CIA Başkanı da dahil olmak
üzere) varlığı; kuruluşun “ABD çıkarlarına hizmet etmek için mi faaliyetler
gerçekleştirdiği” sorusuna yol açmaktadır.
Diğer yandan, tıpkı ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmesi yönündeki
teşviklerde olduğu gibi; neredeyse yarım yüzyılı aşkın bir süre sonra, Irak’a
harekat düzenlenmesi konusunda teşviklerde bulunmuş CIA’in birimlerinde ve
ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bizzat çalışan bireylerce kuruluşun
yönetilmesi; ve ABD tarafından olduğu gibi Freedom House tarafından da,
ABD’nin tıpkı diğer Ortadoğu bölgelerine olduğu gibi, Irak’a da “özgürlük ve
demokrasi götürdüğü” savının desteklenmesi bu sorunun sorulma gerekliliğini
güçlendirmektedir
Diğer unsurların yanı sıra, güçlü “algı yönetimleri” ile oluşturulan iç
savaşlar ile aslında bir çok sivilin yaşamını yitirdiği Ortadoğu’da; özgürlük ve
demokrasi götürme savının ne denli gerçeği yansıttığı da ciddi bir tartışma
konusudur. Ancak, bu tartışmada görüş beyan eden bireylere ise, derhal
suçlayıcı ifadeler ile Freedom House raporlarında yer verilmesi, kuruluşun,
ABD dış politikası hususundaki hassasiyetine dikkat çekmektedir.
Algı yönetimi bununla da sınırlı kalmamakta; Ortadoğu’da, ABD’nin
desteklediği muhalif grupların hakim olduğu bölgelerde veya tam tersi ABD’nin
desteklediği iktidardaki grubun hakim olduğu bölgelerde; karşı grubun saldırısı
sonucu yıkılan binalardan çıkarılan çocukların fotoğraflarının/videolarının
internet üzerinden kitlelere (tüm dünyaya) servis edilmesi ve tıpkı ileriki
başlıklarda ele alınacak ABD’deki interneti kısıtlama sebeplerinin bir temelini
oluşturan “çocuk pornorgrafisini önleme” başlığındaki gibi, insani değerler
üzerinden hassasiyet yaratılarak, dünya çapında, belki de milyarlarca dolar
kanalize edilse dahi erişilemeyecek bir kitleye ulaşılarak; ABD’nin desteklediği
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grubun “haklılığı” ve o grup üzerinden ABD’nin ilgili bölgeye demokrasi ve
insan hakları götürme gerekliliği ortaya koyulmaktadır.
Diğer bir ifade ile, özgürlük, adalet, demokrasi gibi kavramlar, ABD dış
politikası için önemli referanslar olarak kabul edilmektedir. Örneğin ülkelerde,
iktidardaki rejimle fikir ayrılığı yaşayan bireylerin ABD’ye davet edilmesi de
dünya kamuoyuna, ABD’nin “özgürlükler anavatanı” olduğu mesajı verme
amacı taşımaktadır (Sümer, 2008: 138). Ancak ek olarak belirtelim ki, bir
yandan muhalifler davet edilirken, özellikle Ortadoğu ülkelerindeki yönetimlerin
devamlılığı, ABD’nin onları nasıl algıladığı, ABD’nin bölgeye yönelik
politikalarında sağladıkları katkı ile orantılı olmaktadır (Oğuzoğlu, 2011: 10).
Yine, ABD’nin dış politikalarında görülen “hegemonya”cı yaklaşım, rızaya
dayalı sistemden, zorunlu dayatılan sisteme doğru şekil değiştirmiş; ABD kendi
politikalarını dikte ettirme isteği kapsamında, uluslararası kuruluşları ve
hukuku, kendisini desteklemedikleri zamanlarda, bir yana bırakma eğilimi
göstermiştir (Çiftçi, 2009: 214). Ünlü iletişim kuramcısı Chomsky, bu durum ile
ilgili, UNSCOM (Birleşmiş Milletler Özel Komitesi) tarafından gerçekleştirilen
denetimlerle, silah geliştirme gücünün, ABD askeri müdahalesinden önce,
önemli ölçüde azaltılmış olmasına karşın, ABD’nin yine de Irak’a müdahale
etmesi örneğini vermektedir. Bu gibi tehditlerin, çözümünün uluslararası
hukuktan geçtiğini belirten Chomsky; hukukun, ABD için de bağlayıcı olduğuna
işaret etmektedir (Chomsky, 2000: 122)Ancak tüm bunlara karşın, ABD’nin
halen “özgürlük”, “demokrasi” savunucusu olduğu yönündeki algı, artık
inandırıcılığını yitirmiştir (Çiftçi, 2009: 217).
Freedom House’un raporlarında, ABD dış politikasını desteklemesinin
de ötesinde, ABD “dostu” ülkelere karşı olumlu yaklaşımlar sergilediği; bunun
siyasi bir yaklaşım olduğu düşüncesi literatürde yer bulmuştur (See Steiner,
2012).
Yine, ABD ile, bazı dönemlerde politikaları/dış politikaları örtüşmeyen
ülkelere yönelik, özgürlükler konusunda “sınıfta kalma” tehdidi de söz konusu
olmaktadır.
Benzer yönde yaklaşım ileri süren, Antiwar.com’un editörü Justin
Raimondo, bu hususta şu ifadeleri kullanmıştır: “‘Freedom House’ olarak
bilinen ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen örgüt, kısa bir süre önce
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir Noel hediyesi verdi: ülkesini,
'kısmen özgür'den 'özgür olmayan'a geriletti. Elbette ki İsrail, Sparta'nın,
kölelere davranışından daha kötü yaklaşımda değil; ve tüm olanlara rağmen
tamamen “özgür” olarak kabul edilir. Putin, Jefferson’cu bir demokrat değildir,
ama tüm halkını hapsetmiş ve ülkesini etnik farklılıklardan arındırmaya
çalışmış biri hiç değildir. Freedom House standartları, Amerikan dış
politikasının

diktatörüne

uygun

şekilde

şekillenecek

bir

elastikiyet

taşımaktadır." (Raimondo, 2004; “Freedom House”, 2011).
Buna göre, gerek kuruluş aşaması; gerek başkanları ve şu anki idari
yapısı; gerek mali yapısı ve gerekse ABD “savunuculuğu”; Freedom House’un,
tüm dünyada, özgürlük ve demokrasinin; diğer ifade ile, internet ve basın
özgürlüklerinin gelişimi için uğraş veren, bu gelişimi sekteye uğratanlara karşı
tutum alan bağımsız bir sivil toplum kuruluşu değil; ABD hükümetinin; ABD
Dışişleri bakanlığının ve CIA’in sürdürdüğü ABD politikasına/dış politikasına
hizmet veren bir kuruluş olduğu yönünde önemli şüphelere yol açmaktadır.

B. ULUSAL TAKİP/DENETİM: “MEDYA ETİK KURULU”

1. TARİHÇE

Çalışma kapsamında, odaklanılacak örnek olan KKTC’de, Medya Etik
Kurulu adlı kuruluş, medya ve yeni medyada üzerinden yapılan haberlerde,
etik ihlallerin giderilmesi amacı ile, 2013 yılında kurulmuştur. İlgili kuruluş,
KKTC basınında etik ihlallerin önüne geçilmesi ve/veya etik ihlal söz konusu
olduğunda,

yaptırım

uygulanması

ile

ilgili,

önemli bir

adım

olarak

yorumlanmaktadır.
Medya Etik Kurulu’nun oluşturulmasına yönelik ilk adım, Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği tarafından 8 Ocak 2011 tarihinde, KTGB lokalinde
düzenlenen “Medya Etik Deklarasyonu Buluşması” isimli toplantıda atıldı.
Toplantıda, Medya Etik Deklarasyonu oluşturulması için çalışmalara
başlanması kararı alındı.
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2013 yılı başında çalışmalarını hızlandıran Kıbrıs Türk Gazeteciler
Birliği Yönetim Kurulu, diğer meslek örgütleriyle de ilişkiye geçerek, bu
örgütlerle birlikte Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu hazırladı. 1 Nisan 2013
tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan Medya Etik Kurulu
Deklarasyonu’na Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Hüseyin
Güven, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Ogün Genç
Kaçmaz, Haber Kameramanları Birliği Temsilcisi Savaş Leylek, Kıbrıs Türk
Karikatürcüler Derneği Başkanı Hüseyin Çakmak, Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı imza koydu
(“Medya Etik Kurulu Deklarasyonu imzalandı”, 2013).
Deklarasyonun öngördüğü şekilde oluşturulan Medya Etik Kurulu ilk
toplantısını 13 Haziran 2013 tarihinde yaptı. Kurulda, İletişim Fakültelerini
temsilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Profesör
Dr. Süleyman İrvan, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi öğretim
üyesi Yardımcı Doçent Dr. Gürdal Hüdaoğlu, basın meslek örgütlerini temsilen
KTGB Başkanı Hüseyin Güven, gazeteciler Hasan Kahvecioğlu, Erten
Kasımoğlu ve Erdinç Gündüz ile Barolar Birliği temsilcisi Avukat Öncel Polili
görev aldı. Kurul, ilk toplantısında başkanlığa Prof.Dr. Süleyman İrvan’ı,
başkan yardımcılığına da Yrd.Doç.Dr. Gürdal Hüdaoğlu’nu getirdi. Kurul
ayrıca, Gazetecilik Etik İlkeleri’ne son şeklinin verilmesi için çalışma
yapılmasını kararlaştırdı (““Medya Etik Kurulu” oluşturuldu”, 2013).
Çalışmalarını tamamlayan kurul, fiili olarak işlemeye başlamadan önce
medya kuruluşlarının imzalı desteklerini almak için ziyaretler gerçekleştirdi.
Geleneksel medya olarak nitelenen tüm günlük gazetelerin ve televizyon
kuruluşlarının yöneticileriyle kurul adına görüşen Prof. Dr. Süleyman İrvan,
Yrd. Doç.Dr. Gürdal Hüdaoğlu ve gazeteci Hüseyin Güven, deklarasyona
yöneticilerden imza aldı. Bu süreçte, sadece Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü
Hüseyin Yalyalı deklarasyonu imzalamadı. Gerekçe olarak da TAK Yönetim
Kurulu onayının gerektiğini belirtti. Demokrat Bakış gazetesinden ise tüm
uğraşlara karşın randevu alınamadı. İnternet gazetelerine de ulaşmak için
çaba gösteren kurul, çoğu gazetenin imzalı ya da sözlü desteğini aldı.
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2. MEDYA ETİK KURULU DEKLARASYONU
Aşağıda imzası bulunan örgütler ve basın-yayın kuruluşları, ülkemizde
yayıncılık alanında etik kodlara uyulması konusunda aktif çaba sarf etmek
üzere oluşturulan ‘Medya Etik Kurulu’nun çalışmalarına katkı koyacaklarını ve
kurulun alacağı kararlara uyacaklarını taahhüt ve kabul ederler.
1. Medya Etik Kurulu, basın-yayın alanında faaliyet yürüten, Birlikler ve
Dernekler ya da Sendikalar Yasası tahtında tescil edilmiş olan ve
tescilinden itibaren en az 5 yıl düzenli olarak faaliyetlerini sürdüren
sendika, dernek veya birliklerin seçecekleri, en az 5 yıldır Sarı Basın
Kartı sahibi olan dört, Barolar Birliği tarafından seçilecek bir ve KKTC’de
faaliyet

gösteren

üniversitelerin

iletişim

fakülteleri

tarafından

görevlendirilecek iki kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
2. Kurul üyeleri, adı geçen örgüt ve kurumların yönetim kurullarınca
yetkilendirilmiş temsilcilerin ortak toplantısında 3 yıllığına görevlendirilir.
Kurul, başkanını ve sekretaryasını kendi içinde belirler. Kurul başkanlığı
ve sekreteryası altı aylık periyotlardan oluşan sürelerle kurul üyeleri
arasında dönüşümlü olma esasına göre çalışır.
3. Kurul, her ayın ilk haftası, başkan tarafından belirlenecek ve toplantıdan
en az üç gün önce üyelere e-posta ve/veya telefonla duyurulacak
gündemle toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının; karar yeter
sayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Üyeler, başkanın
belirlediği gündem dışında da gündem önerisi yapabilirler. Bu öneriler,
toplantı başlamadan önce oylanır. Salt çoğunluğun elde edilmesi halinde
öneriler gündeme dahil edilir. Kurul, başkanın çağrısı veya en az dört
üyenin talebiyle olağanüstü toplantı da yapabilir.
4. Medya Etik Kurulu, kurul üyesi örgütlerin talepleri ve organizasyonuyla,
yayıncılık

alanında

eğitim

çalışmaları

düzenleyen

bir

anlayışla

çalışmalarını sürdürür.
5. Kurul, basın meslek etiğine uygun yayın yapılıp yapılmadığını üyelerin
tespitiyle veya özel ya da aleni şikâyetler bazında değerlendirmeye alır
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ve karara bağlar. Kurulun denetimlerinde dikkate alacağı unsurlar 6’ıncı
maddede sıralanmıştır.
6. Bu deklarasyonu okuyup imzalayan basın-yayın kuruluşları,

ekte

verilen Gazetecilik Meslek İlkeleri’ne uymayı taahhüt ederler. Kurul,
KKTC’de faaliyet gösteren ve yurt içine ve/veya yurt dışına yayın yapan
basın yayın organlarında görev yapan gazeteciler, gazeteci olmadıkları
halde

basın

yayın

faaliyetine

katılanlar,

sorumlu

genel

yayın

yönetmenleri ve haber müdürlerinin ekteki meslek ilkelerine uymalarını
gözetir.
7. Kurul, şikâyet üzerine veya re’sen harekete geçerek, ekteki Gazetecilik
Meslek İlkeleri’ne uymayanlar hakkında uyarma veya kınama kararı
verebilir.
8. Kurul tarafından verilecek gerekçeli uyarma ve kınama kararları, bu
metne imza koyan tüm basın yayın kuruluşları tarafından uygun biçimde
yayımlanır. Bu yükümlülüğe uyulmaması hâlinde, Kurul, ilgili kuruluşu
uyarır; tekrarı halinde ise kınama kararı verir.

3. İNTERNET GAZETECİLİĞİ DEKLARASYONU

1. Gazetecilik meslek ilkeleri, internet haber siteleri için de geçerlidir.
Künyede, “bu haber sitesi, gazetecilik meslek ilkelerine uygun davranır”
şeklinde bir ifadeye yer verilir.
2. Haber siteleri, künye ve iletişim bilgilerini yayımlamakla yükümlüdür.
Künyede, haber sitesinin sorumlu müdürünün kim olduğu açıkça
belirtilir.
3. Başka bir medya kuruluşundan alınarak yayımlanan haberlerde
kaynağın belirtilmesi ve medya kuruluşunun kendi imkânlarıyla ürettiği
özel haberlerin tamamının kullanılmayıp haberi üreten medya
kuruluşuna link verilmesi esastır.

59
4. Bir gazetede ya da internet haber sitesinde yayımlanan köşe yazısı
ancak yazarın ve yayımcının izniyle haber sitesine konulabilir.
5. İnternet haber sitelerinin sorumluları, gazetecilik kaygısıyla hareket
ederler.
6. İnternet haber siteleri, haberlerin ve yazıların okunma sayılarını
verirken dürüstlükten ödün vermezler.
7. İnternet haber siteleri, insan haklarına, evrensel değerlere uygun yayın
yaparlar; nefret söyleminden uzak dururlar.
8. İnternet haber sitelerinde insan bedeninin metalaştırılmasına hizmet
edecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı şekilde yayın yapılmaz.
9. Sırf

haberin

tıklanması

için,

içeriği

yansıtmayan,

çarpıtılmış,

sansasyonel haber başlıkları kullanmak doğru değildir.
10. Haber ve köşe yazılarının altına yazılan okur yorumlarında gerçek
isimlerin

kullanılması

esastır.

Haber

sitesi,

takma

isimlerin

kullanılmasına izin verse bile, yorumları yayımlanmadan önce küfür ve
hakaret içermemesi için denetlemesi gerekir. Haber sitesi, okur
yorumları dahil, yayımladığı her içeriğin sorumluluğunu alır.
4. GAZETECİLİK MESLEK İLKELERİ
Medya Etik Kurulu’nun, İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun birinci
maddesinde, “Gazetecilik meslek ilkeleri, internet haber siteleri için de
geçerlidir” hükmüne yer verilmektedir. Bu kapsamda, Gazetecilik Meslek
İlkeleri, yeni medya üzerinden yayın yapan internet gazeteleri ve dolayısıyla,
yeni medya basın mensupları için de geçerlidir.
1. Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan,
sansürlemeden aktarmaktır.
2. Gazeteci, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın
yapmamalıdır.
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3. Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini
anlayabilmesini sağlayacak biçimde, açıkça birbirinden ayrılmalıdır.
4. Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu
yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın
yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve
savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.
5. Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen fiille açıkça ilgili
bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir
edilmemelidir.
6. Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da
maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve
fotoğrafları

yayımlanmamalı,

bu

çocuklarla,

ebeveynlerinin veya

hukuken çocuktan sorumlu olan diğer kişilerin izni olmadıkça röportaj
yapılmamalıdır.
7. Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda,
mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayımlanmamalı; kimliğini ortaya
çıkaracak yayınlardan kaçınılmalıdır.
8. Yayımlanan haber, görüş ve yorumlarda, bir insanın davranışının veya
işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun
ırkından,

milliyetinden,

cinsiyetinden,

dinî

veya

mezhepsel

inancından,

cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından,

engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden
vurgular yapılmamalıdır.
9. Tıp alanında, doğruluğu bilimsel düzeyde kanıtlanmamış yöntem ve
ilaçların kullanılmasını teşvik etmeye yönelik yayın yapılmamalıdır.
10. Hastanelerde araştırmalar yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan
gazeteci, kimliğini belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere ancak
yetkililerin izniyle girmelidir. Yetkili kişinin ve hastanın (onun izin
veremeyecek durumda olması durumunda yakınının) izni olmaksızın,
hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir yolla ses ve görüntü alınmamalıdır.
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11. Tekzip ve cevap hakkına saygı gösterilmelidir.
12. Üstün kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses
veya görüntü alınmamalıdır.
13. İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya
izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın
yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden
kaçınılmalı, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlanmamalıdır.
14. Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe, bir haber kaynağının verdiği
bilgi ve belgenin yayımlanacağı tarih konusundaki tercihine uymalıdır.
15. Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı
körükleyen nitelikte yayın yapılmamalıdır.
16. Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve
mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmamalıdır.
17. Gazeteci, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak
doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmelidir.
18. Gazeteci, mesleki saygınlığa gölge düşürecek türden etkinliklerden ve
görevlerden uzak durmalıdır.
19. Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan,
hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilmemelidir.
20. Gazeteci, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba göstermelidir.
21. Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret
içeren ifadeler kulllanmamalıdır.
22. Özel yaşamın gizliliği esastır. Üstün bir kamu yararı olmadıkça veya
kişinin rızası alınmadıkça özel yaşamın gizliliğini ihlâl eden habercilik
yapılmamalıdır.
23. Gazeteci, gizlilik sözü verdiği haber kaynağını açıklamamalıdır.
Kaynağın kamuoyunu açıkça yanılttığı durumlarda gizlilik ortadan kalkar.
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24. Gazeteci, haberde yapılan yanlışı en kısa sürede düzeltmekle
yükümlüdür.
25. Haberde, konuşmalardan ve demeçlerden yapılan alıntılarda bağlam
saptırılmamalıdır.
26. Üstün kamu yararı olmadıkça, gizli kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik
gizleme ve benzeri yöntemlerle haber araştırmaktan kaçınılmalıdır.
27. Kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet unsurları içeren fotoğraf ve
görüntüler yayımlanmamalıdır.
28. Haber formatına bürünmüş reklamlarda, bu yayınların reklam olduğu
açıkça belirtilmelidir.
29. Gazeteci, bir haberin yayımlanması veya yayımlanmaması karşılığında
maddi veya manevi çıkar peşinde koşmamalıdır.
30. Gazeteci kimliğini taşıyan herkes, gazeteciliğin evrensel ilkelerine
uymaya özen gösterir.
Bu ilkelere dayanarak kararlar üreten Medya Etik Kurulu’nun, özellikle,
KKTC’de faaliyet gösteren internet haber sitelerini, etik sınırlar çerçevesinde
yayın yapma konusunda uyardığı 31 no’lu kararı (“Karar 31: Medya Etik
Kurulu'ndan Haber Sitelerine Uyarı”, t.y.); intihar haberleri ile ilgili yayınlarında,
özendirme ve teşvik söz konusu olan medya ve yeni medya haber
kuruluşlarına yönelik 12 no’lu uyarı kararı (“Karar 12: İntihar haberlerinde etik
ilkelere uygun davranmak gerekir”, t.y.); toplumda infial yaratan bir trafik kazası
ile ilgili, kazada yaralanan ve o dönem halen yoğun bakımda tedavisi süren bir
kişiye ilişkin, internet haber sitelerinde, hayatını kaybettiği şeklinde gerçeği
yansıtmayan haber yapılarak, toplumun ve hasta yakınlarının büyük bir
üzüntüye sürüklenmesine ilişkin, 17 no’lu etik ihlal uyarısı kararı grieve (“Karar
17: “Aşırı hız ve dikkatsizlik” Habercilikte de tehlikeli”, t.y.); tecavüz
haberlerinde, mağdurun kimliğinin yayınlanmamasına ilişkin haber sitelerini
uyaran 34 no’lu kararı incidence (“Karar 34: Tecavüz haberlerinde mağdurun
kimliği yayımlanmamalı”, t.y.). önem arz etmektedir.
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Diğer yandan belirtelim ki, kurul, şikayetler üzerine veya re’sen verdiği
kararlar, maddi anlamda yaptırım içermemektedir. Diğer bir ifade ile, etik ihlal
gerçekleştiren bir medya kuruluşuna veya yeni medya kuruluşuna/sitesine,
ihlale konu haberi kaldırma; ihlal nedeniyle tazminat ödenmesini sağlama gibi
maddi yaptırımlar uygulayamamakta; daha ziyade, kınama, uyarı gibi manevi
yaptırımlar uygulamaktadır.
Pek tabii cezalandırma hususunda asli görev mahkemelerindir ancak,
basın hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması çerçevesine aykırı şekilde basın
mensuplarının davranışları ve yayınları, önceden basın yasası ile de
kısıtlanmalı; diğer yandan bu haberlerin internet ortamında paylaşımı ile ilgili
de, bilişim yasası yürürlüğe girerek, bu eylemlerin cezalandırılması
gerekmektedir.
Ayrıca, kuruluşun verdiği kararlar incelendiğinde, ana akım medyaya
kıyasen, önemli bir oranın, yeni medyaya üzerinden gerçekleşen etik ihlallere
ilişkin olduğu görülmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen habercilik
faaliyetlerindeki etik ihlallerin yüksek oranda olması, bu ihlallerin, cezasız
kalacağı düşüncesi nedeni ile söz konusu olmaktadır.

64

III. BÖLÜM
KKTC YENİ MEDYA HABERCİLİĞİNDE
ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR: BASIN (İNTERNET HABER
SİTESİ) TARAMASI
Çalışmada, basın hak ve özgürlükleri, bu noktaya değin, teorik ağırlıklı
olarak; iletişim kuramları, hukuksal düzenlemeler ve siyasal çerçevede ele
alınırken; bu noktadan sonra, odaklanılan örnek olan KKTC özelinde, aşağıda
belirlenme ve analiz yöntemleri açıklanacak yeni medya haber siteleri
üzerinden, uygulama açısından ele alınarak incelenecek; bu kapsamda, tezin
özgün yönünü oluşturacak şekilde, ilk kez KKTC’de faaliyet gösteren yeni
medya

haber

sitelerine

ilişkin

bu

denli

kapsamlı

bir

inceleme4

gerçekleştirilmiştir.
I.

ÖRNEKLEM

A. GENEL OLARAK
Çalışmada, örneklemin oluşturulmasında, KKTC’de faaliyet gösteren
yeni medya haber sitelerinin sayısının “bilimsel olarak” belirlenmesinin
mümkün olmaması nedeniyle5 nitel araştırma yöntemlerinden, “amaçlı
örneklem” tercih edilerek, aşağıda yer verilen 5 haber sitesi belirlenmiştir6:
4

Yinelemek yerinde olacaktır ki, çalışma, özgünlük açısından, kapsamının yanı sıra, aynı
zamanda, KKTC’de faaliyet gösteren yeni medya haber siteleri ile ilgili olarak, basın hak ve
özgürlükleri, etik ve hukuki değerler yönünden ele alınarak, gerçekleştirilmiş “ilk bilimsel
çalışma” olma niteliğini de haizdir.
5
Bu hususta, bilimsel veri olmamakla birlikte; ana akım medya grubundan basılı gazeteler
gibi, yeni medya haber sitelerinin resmî ve/veya gayri resmî şekilde, kayıt altına alınması
zorunluluğu bulunmadığı için, ilgili sayının belirlenmesi olanaklı görülmemiştir.
6
KKTC’de faaliyet gösteren ilgili yeni medya haber sitelerinin sıralanması, bu noktada,
alfabetik sıraya göre söz konusu olurken; aşağıda yer verilecek analizlerdeki sıralama,
açıklanacağı üzere, etik ihlal oranlarına göre belirlenmiştir.
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Çalışmada, KKTC yeni medya haber siteleri ile ilgili istatistiki bilgi
oluşturmak, adli, siyasi, ve diğer kategoriler olmak üzere kaç haber
yayınlandığı, ilgili haberlerin kaçında etik/hukuki ihlale rastlandığı, ilgili
ihlallerin hangi gruplara ayrıldığının ve sonuçlarının neler olduğu sorularına
yanıt bulmak amacı ile, yukarıda belirtilen 5 internet haber sitesi üzerinden, 2
aylık (Kasım, Aralık 2017) olmak üzere, tarama gerçekleştirilmiştir. İlgili
dönem,

KKTC

Ocak-2018

Milletvekilliği

erken

seçim

göz

önünde

bulundurularak tespit edilmiştir.
İlgili sitelerin tespiti, belirtildiği üzere, yeni medyanın, ana akım
medyadan farklılıkları çerçevesinde; KKTC’de faaliyet gösteren internet haber
sitelerinin, KKTC ana akım medya organı basılı gazeteler gibi kayıt
zorunluluğu bulunmaması ve daha önce bu denli bir bilimsel çalışma
yapılmaması çerçevesinde, tam sayısının tespit edilememesi nedeniyle; yine
basılı gazeteler gibi, uzun bir geçmişe ve siyasal çizgiye sahip olmamaları
nedeniyle, nitel araştırmada amaçlı örneklem ile gerçekleştirilmiştir.
İlgili haber sitelerinin tespiti, belirtildiği gibi amaçlı olarak belirlense de,
bir takım hususlar, göz önünde bulundurulmuştur.
İlgili internet haber sitelerinden her birinin;
1. Künyesi bulunmakta mıdır?
Künye veyahut diğer bir ifade ile, gazeteler/internet haber siteleri
açısından “kimlik”; aşağıdaki unsurların yer aldığı, en önemli hususların
başında gelmektedir:
Yayının adı (X İnternet Haber Sitesi); imtiyaz sahibi: (xxx xxx), kuruluş
tarihi (1.12.1960 gibi); yönetim merkezi (yayının yönetildiği merkez/ofis
adresi); genel yayın yönetmeni; sorumlu yazı işleri müdürü - yazı işleri müdürü;
genel koordinatör; haber müdürü; editör; muhabir; vd.
Prof. Dr. Faruk Kalkan (2015, 164 vd.) Editörlüğünde, 2015 yılında,
KKTC medyasının sorunlarını tespit ve çözüm önerileri sunma amacını taşıyan
bir çalışmada, çeşitli paydaşlar ile mülakatlar gerçekleştirilmiş; özellikle
internet haber siteleri için, künye bulunmasının önemi vurgulanmıştır.
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Çalışmada, bu önemli husus öncelikle gözetilerek, KKTC faaliyet
göstermekte olan, ancak, künyesi bulunmayan internet haber siteleri kapsam
dahilinde tutulmamıştır. Çünkü künye bulunmaması, internet haber sitesi
sahibinin (imtiyaz sahibinin) bilinmemesi, ilgililere ulaşılamaması, bu
çerçevede de hukuki ve etik pek çok unsurun göz ardı edilerek yayıncılık
gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Pek tabii çalışma konusu çerçevesinde temel amaç, KKTC’de hukuki ve
etik ilkelere uygun internet haber sitesi yayıncılığının teşvik edilmesi; ilgili
sorunların çözümlenmesi yönünde öneriler sunulmasıdır. Ancak, künye
ve/veya yukarıda da belirtildiği gibi “kimlik” olmaksızın yayın gerçekleştiren
sitelerin, “internet haber sitesi/internet gazetesi” olarak, bilimsel bir çalışmada
kabul

edilmesi,

yerinde

olmayacaktır.

Bu

kapsamda,

çalışmada,

doktrinde/mesleki çevrelerde kabul gören görüş olan, “künye bulunması
gerekliliği”ne katılma yönünde tercih kullanılmış ve basın taramasına konu 5
internet haber sitesi de, künyeye sahip internet haber siteleri arasından tespit
edilmiştir.
2. Kaç yıldır yayın yapmaktadır?
İnternet haber siteleri, KKTC’de bu yönde bir yasal düzenleme söz
konusu olmadığı için, sadece alan adı (domain) ve yayınlama (hosting) hizmeti
(ki bahse konu her iki husus da, oldukça cüzi miktarlar karşılığı, kolaylıkla
edinilebilmektedir) ile kurulabilmektedir. Bu husus beraberinde, her an,
herkesin KKTC’de internet haber sitesi kurabilmesine ve artık, “basın
mensubu?” olmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum, pek çok etik ve hukuki
ihlalin söz konusu olmasına yol açmaktadır. Tekrar olmaması ve bu “yayın
süresi” açısından da yüksek önemi haiz olması nedeniyle bu başlık altında yer
verilmiştir ancak, yeni kurulan internet haber siteleri, çoğu zaman “künye de
bulundurmadan” pek çok hukuki ve etik ihlal söz konusu olmasına yol
açmaktadır.
Diğer yandan, yayın süresinin önemi, ilgili internet haber sitesinin, daha
kurumsal bir yapıya ulaşması açısından da önem arz etmektedir. Şöyle ki, yeni
kurulmuş internet haber siteleri, yönetsel yapıları henüz tam olarak
kurulmadan ve/veya ekipleri tam olarak oluşmadan hizmet vermeye
başlayabilmektedir. Bu durum, hukuki ve etik yönden de pek çok sorunu
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beraberinde getirebilmektedir. Ancak, bu gibi sorunlar, bazen, yeni kurulmuş
olma çerçevesinde, art niyet barındırmaksızın gerçekleşmektedir.
Belirtilen nedenler dolayısıyla, yeni kurulmuş internet haber siteleri
yerine, “en az” iki yıldır yayın hayatını sürdüren internet haber siteleri
arasından, basın taraması yapılacak beş internet haber sitesi belirlenmiştir.
3. Sınırlı da olsa, siyasi yaklaşımı ne yöndedir?
Basın taraması gerçekleştirilirken; genellikle üzerinde durulan ve ilgili
gazetenin/gazetelerin, taramaya dahil olmasına ilişkin belirlemede rol oynayan
bir unsur olan “siyasi yaklaşım”; internet haber sitelerinde, basılı gazetelerde
olduğu kadar net bir şekilde tespit edilemeyebilmektedir. En azından bu
durum,

KKTC’de faaliyet sürdüren internet haber siteleri açısından

söylenebilecektir. Dünyanın farklı noktalarında yayın hayatlarını sürdüren,
internet haber siteleri siyasi yaklaşımlarını daha fazla ön plana çıkarabilirken;
KKTC’de faaliyet sürdüren internet haber siteleri, genellikle (yeni kurulmuş ve
belirli amaca/amaçlara hizmet eden; ancak, yukarıda da belirtilen nedenlerle
ele alınmayan siteler dışında), siyasi yaklaşımlarını/sahiplerinin siyasi
yaklaşımlarını her zaman net şekilde ortaya koymayabilmektedir.
Ancak çalışmada, belirtilen neden çerçevesinde, sınırlı olarak da olsa,
siyasi yaklaşım dikkate alınmış; seçim dönemi olması nedeniyle bir miktar
daha fazla ortaya koyurlan yaklaşımlar çerçevesinde, iki sağ (veya sağ görüşe
daha yakın), üç sol (veya sol görüşe daha yakın) görüş mensubu internet
haber sitesi basın taraması kapsamına alınmıştır.
Toplam haber sitesi sayısının, “beş” tekil sayısı olması çerçevesinde,
sağ ve sol görüş çerçevesinde, tam olarak eşit yapılması söz konusu
olamamış; ancak, bu duruma farklı alternatifler (iki sağ, iki sol ve bir nötr görüş
gibi) yerine; üç sol, iki sağ görüş/görüşe yakın internet haber sitesi seçilmiştir.
Bu yaklaşımdaki temel amaç; basın taramasının gerçekleştirildiği dönemin,
aynı zamanda sağ görüşlü bir partinin iktidarında, seçimlere yaklaşılan bir
dönem olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, iktidar partisinin sağ görüşe mensup
olması çerçevesinde; özellikle sol görüşlü (sol görüşe yakın), yani dönem
itibariyle muhalif internet haber siteleri, yayınlarının sıklığını artırma ve
kullandıkları

başlıkların/içeriklerin

etkili

olması

açısından

ifadeleri
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“keskin”leştirme

yönünde

tavır

sergileme eğilimine

girebilecektir.

Bu

çerçevede de, çalışma konusuna uygun çerçevede, gerek eleştirel bir tavırla,
adli olaylarda hükümetin ortam oluşturduğunu ileri sürecek veya zaten
milletvekilliği haberlerinde, eleştiri dozunu aşabilecek; etik ve hukuki ihlallere
yol açan haber sayılarının artışı söz konusu olabilecektir. Bu nedenle, 3 sol
görüşlü/sol görüşe yakın; iki sağ görüşlü (sağ görüşe yakın) internet haber
sitesi, çalışmanın basın taraması başlığı altında örnekleme dahil edilmiştir.
4. Sadece yeni medya üzerinden mi yayın gerçekleştirmektedir? Yoksa
aynı zamanda basılı yayın da gerçekleştirmekte midir?
KKTC’de, yaygın yaklaşımla, basılı gazetelerinin mensubu oldukları
basın gruplarının pek çoğu, “dijital iletişim çağı”na uygun yaklaşım sergilemiş;
aynı zamanda, reklam pastalarını da genişletme olanağını değerlendirmiş ve
genellikle basılı yayınlarıyla aynı adda internet haber siteleri kurmuşlardır. Pek
tabii bu durum, istisnaları olabilmekle birlikte, künyelerinin bulunmasına; ve
aynı zamanda, aynı anda kurulmuş yeni bir gazete ve internet haber sitesi
olmaması durumunda, daha kurumsal bir geçmişe sahip basın grubunca,
internet haber sitesinin yönetilmesine olanak sağlamaktadır.
Diğer yandan, belirtildiği gibi her geçen gün ve herkes tarafından, yeni
internet haber siteleri kurulabilmektedir. Çalışmaya en az iki yıllık yayın
geçmişine -internet ortamında- sahip internet haber siteleri dahil edilirken;
bahse konu internet haber sitelerinin, daha kurumsal bir geçmişe sahip olması
amacıyla, hem basılı hem de internet ortamında yayınlanan gazetelerin
seçilmesine özen gösterilmiştir. Çünkü kurumsallık, bir yönüyle, genellikle
kurulmuş ve genel anlamda “bilgili” bir yayın ekibini beraberinde getireceği
düşünülürken; diğer yandan da, imtiyaz sahibinin sosyal-çevresel, iş ile ilgili
ilişkileri doğrultusunda sorun olmadıkça, basın mensuplarının görüşlerini,
daha cesur şekilde ortaya koyulabilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu durum, basın mensubunun kendisini güvence altında hissetmesi
yönünden olumluyken; bazen de, kişilik haklarını zedeleyici yayınlar
yapılmasına yol açabilmektedir. Çünkü güvence altında hisseden bir basın
mensubunun, etik ve hukuki ilkeler karşısında daha dikkatli yayınlara imza
atması beklenirken; kendisine bu güvenceyi sağlayan ve aidiyet duyduğu
kuruluşa, sınırlamalara ilişkin düzenlemeler/bilişim yasası olmaması sebebiyle
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ve etik değerlerin de ihlal edilmesi durumunda kurumuna fazla zarar
gelmeyeceği

düşüncesiyle,

daha

fazla

tıklanma

getirecek

haberler

gerçekleştirme ve bu kapsamda da, alınabilecek daha fazla reklamlar
üzerinden, daha çok kazanç sağlama girişimi içerisine girmesine zemin
hazırlayabilmektedir. Bu durum da beraberinde, daha fazla etik ve hukuki
kodları ihlal eden içeriği getirebilmektedir. Bu çerçevede, çalışmada, hem yeni
medya üzerinden hem de basılı olarak yayın gerçekleştiren dört internet haber
sitesi; bir de, sadece yeni medya üzerinden yayın gerçekleştiren internet haber
sitesi örnekleme dahil edilmiştir.
5. Yeni (özgün) haber üretimi var mıdır? Yoksa sadece, diğer yeni medya
haber sitelerinde/basılı gazetelerde yayımlanan haberlere mi yer
vermektedir?
Özgün üretim, bir içeriğin, telif hakları çerçevesinde koruma altına
alınabilmesi adına temel ilkelerden olmak ile birlikte; pek çok alanda, özgünlük,
temel bir niteliği haizdir. Örneğin, bilimsel alanda, yeni bir çalışma yapılırken,
içeriğin ve sonuçlarının da “yeni bir şey ortaya koyması” veya en azından,
daha önce o hususta yayınlanmış eserlerin tamamen tekrarı ve/veya “kopyası”
olmaması beklenmektedir. Bir çalışmanın, daha önce yayınlanmış bir veya
birden fazla eserin, aynen kopyalanması ile ortaya çıkarılması, bilim
dünyasında “intihal” (aşırma-hırsızlık) olarak adlandırılmaktadır. Bu durum pek
tabii kabul edilemez niteliği haizdir. Diğer yandan, bir eserin/üretimin, özgün
olmadığını ve hatta aşırma-hırsızlık içerdiğini/ürünü olduğunu ileri sürebilmek,
ancak ve ancak kesin somut deliller çerçevesinde, yasal zeminde ileri
sürülebilmektedir/sürülebilmelidir. Bu durum, yasal zemine dayandığı kadar,
aynı zamanda, “etik ve ahlaki” zemine de dayanmaktadır. Aksi bir yaklaşım
alan ile ilgili etik ilkeleri ve hatta farklı coğrafyalara göre değişiklik gösterebilen
“ahlak” kavramına ilişkin ilkeleri dahi, tüm coğrafyalar açısından ihlal
edebilecektir.
Bu kapsamda, örneklemde yer verilen internet haber sitelerinin, “özgün
içerik üretmeyenler” dışarıda bırakılarak belirlendiğini ileri sürmek; KKTC’de
faaliyet gösteren diğer tüm internet haber sitelerinin, çalışmaya konu olan ilgili
hukuki ve etik ilkeler çerçevesinde, haklarının ihlal edilmesine yol açabileceği
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için; “özgün haber içeriği ürettiği tespit edilmiş siteler” içerisinden seçildiğini
belirtmek yerinde olacaktır.
Diğer yandan, yine bu çalışma açısından da, internet haber sitelerinde,
özgün içeriğin yer almasının bir başka önem arz ettiği husus olarak; analizi
yapılacak haberlerde, tekrar düşülmemesi, özgün içerik üretilmesi ile
bağıntılıdır. Pek tabii yüksek önemi haiz nitelikteki haberler, tıpkı ana akım
medyada olduğu gibi, pek çok internet haber sitesinde de yer bulmaktadır.
Ancak

ilgili

haberler,

tamamen

aynı

içerikle

verilirse,

analizler

gerçekleştirilirken; ya tümünde ihlal; ya da tümünde uygunluk sonucu çıkacak;
diğer bir ifade ile analizlerin anlamı olmayacaktır. Analiz edilecek haberlerin
seçiminde, aynı haberin, ilgili birden fazla internet haber sitesinde yer alması
durumunda, sadece bir site kapsamında analizi tercih edilen yöntem olsa da önemli ve/veya veriliş yöntemlerinde/içeriklerinde söz konusu olan farklılıkların
gösterilebilmesi adına bazı haberler hariç- özgün içerik ürettiği tespit edilmiş
siteler içerisinden seçim yapılması, bu durumu destekleyecektir. Bu nedenle,
basın taraması çerçevesinde oluşturulan örneklemde yer verilen beş haber
sitesi, özgün içerik üreten -gündeme ilişkin haberlere yönelik, “kaynak
belirterek”, istisnai yayınlar gerçekleştiren-

haber siteleri arasından tespit

edilmiştir.

•

Ada Haber

Görsel 1: Ada Haber İnternet Haber Sitesi Künyesi (Künye, t.y.)
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Ada Haber, internet haber sitesi 2013 yılında kurulmuş olup; künyesi
(Künye, t.y.) bulunan (künyesinde, sahibi, genel yayın yönetmeni, yazı işleri
sorumlusu, vb. gibi eksiklikler söz konusu olmakla birlikte) bir KKTC yeni
medya haber sitesidir.
Siyasal

çizgisi,

gerçekleştirdiği

yayınlar

üzerinden,

net

olarak

belirlenemeyen, ancak sağ yaklaşım taşıyan parti iktidarı döneminde, çok aşırı
muhalif yayın içermeyen Ada Haber; <<https://www.kibrisadahaber.com>>
linki aracılığıyla erişilebilecek yeni medya haber sitesi üzerinden, internet
gazetesi olarak yayın hayatını sürdürmektedir.
Ada Haber internet haber sitesi, özgün nitelikte haber içerikleri
üretmesinin yanı sıra, gündeme ilişkin hususlarda, diğer haber siteleri ve
ve/veya basılı gazetelerinin yayınlarına da, sitesinde yer vermemektedir.
Diğer yandan, Ada Haber’in Nermin Şarro sahipliğinde, yeni medya
üzerinden yayıncılık hayatını sürdürürken; ana akım medya alanında, diğer
ifade ile basılı gazetecilik faaliyeti bulunmamaktadır.
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•

Detay Kıbrıs

Görsel 2: Detay Kıbrıs İnternet Haber Sitesi Künyesi (Künye, t.y.)

Detay Kıbrıs internet haber sitesi, 2014 yılında yayın hayatına başlamış;
künyesi (Künye, t.y.) bulunan (künyesinde, yazı işleri müdürü, editör, vb.
eksikler bulunmakla birlikte) bir KKTC yeni medya haber sitesidir.
Siyasal çizgi olarak, sol görüş ağırlıklı yayınlar çerçevesinde, özellikle,
sağ tabanlı iktidarların döneminde, muhalif yaklaşımlar sergilediği görülen
Detay Kıbrıs, hem ana akım medya üzerinden, basılı gazete yayıncılığı
yapmakta; hem de,

<<https://www.detaykibris.com>> linki aracılığıyla

erişilebilecek yeni medya haber sitesi üzerinden, internet gazetesi olarak yayın
hayatını sürdürmektedir.
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Detay Kıbrıs internet haber sitesi, özgün nitelikte haber içerikleri
üretmekle birlikte; gündeme ilişkin hususlarda, başka haber sitelerinin ve/veya
basılı gazetelerinin yayınlarına da sitesinde yer vermektedir.
Diğer yandan, Erkut Yılmabaşar ve Taner Ulutaş yönetimindeki Detay
Kıbrıs; örneklem içerisinde yer alan, basın mensupluğu kökeni olan kişilerce
kurulan iki internet haber sitesinden biridir. Bu çerçevede, sermaye açısından,
büyük grupların bünyesindeki internet haber sitelerine göre daha kısıtlı bir
yapısı bulunmaktadır.

•

Diyalog

Görsel 3: Diyalog İnternet Haber Sitesi Künyesi (Künye, t.y.)

Diyalog internet haber sitesi, 2013 yılında yayın hayatına başlamış;
künyesi (Künye, t.y.) eksiksiz olarak bulunan (sahibinin, genel yayın
yönetmeninin, haber müdürünün, editörün, vd. de yer alacağı şekilde) bir
KKTC yeni medya haber sitesidir.
Siyasal çizgisi tam olarak net olmamakla birlikte; sağ görüş ağırlıklı
yayınlar çerçevesinde, özellikle, sağ tabanlı parti iktidarlarına yönelik, pek
fazla muhalif yaklaşımlar sergilemediği görülen Diyalog, hem ana akım medya
üzerinden,

basılı

gazete

yayıncılığı

yapmakta;

hem

de,

<<https://www.diyaloggazetesi.com>> linki aracılığıyla erişilebilecek yeni
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medya haber sitesi üzerinden, internet gazetesi olarak yayın hayatını
sürdürmektedir. Grup aynı zamanda Diyalog TV aracılığı ile, TV yayıncılığı
yapmaktadır.
Diyalog internet haber sitesi, basılı yayın da gerçekleştirmesi
çerçevesinde, muhabirleri ve ekibi bulunan bir yayın kuruluşu olarak; özgün
nitelikte haber içerikleri üretmekte; kaynak belirtmeksizin başka haber
sitelerinin

ve/veya

basılı

gazetelerinin

yayınlarına,

sitesinde

yer

vermemektedir.
Diğer yandan, Diyalog internet haber sitesi sahibi Besim Tibuk, aynı
zamanda, finans, gayrimenkül gibi alanlarda faaliyet sürdüren, yine aynı
zamanda Merit oteller zincirini bünyesinde bulunduran Net Holding’in yönetim
kurulu başkanıdır. Bu kapsamda Diyalog internet haber sitesinin, sermaye
açısından geniş bir desteği bulunmaktadır.
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•

Havadis

Görsel 4: Havadis İnternet Haber Sitesi Künyesi (Künye, t.y.)
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Havadis internet haber sitesi, 2009 yılında yayınlanmaya başlayan
Havadis Gazetesi’ne bağlı olarak yayın hayatına başlamış; künyesi (Künye,
t.y.) eksiksiz olarak bulunan (sahibinin, genel yayın yönetmeninin, haber
müdürünün, editörün, vd. de yer alacağı şekilde) bir KKTC yeni medya haber
sitesidir.
Siyasal çizgi olarak, sınırlı olarak, sol görüş ağırlıklı yayınlar
çerçevesinde, yine sınırlı olarak muhalif bir yaklaşım içerisinde olduğu görülen
Havadis, belirtildiği gibi, hem ana akım medya üzerinden, basılı gazete
yayıncılığı yapmakta; hem de, <<https://www.havadiskibris.com>> linki
aracılığıyla erişilebilecek yeni medya haber sitesi üzerinden, internet gazetesi
olarak yayın hayatını sürdürmektedir.
Havadis internet haber sitesi, basılı yayın da gerçekleştirmesi
çerçevesinde, muhabirleri ve ekibi bulunan bir yayın kuruluşu olarak; özgün
nitelikte haber içerikleri üretmekte; kaynak belirtmeksizin başka haber
sitelerinin

ve/veya

basılı

gazetelerinin

yayınlarına,

sitesinde

yer

vermemektedir.
Diğer yandan, Başaran Düzgün ve Hüseyin Ekmekçi tarafından kurulan
Detay Kıbrıs, şu an, Başaran Düzgün yönetiminde olup; örneklem içerisinde
yer alan, basın mensupluğu kökeni olan kişilerce kurulan iki internet haber
sitesinden ikincisidir. Bu çerçevede, sermaye açısından, büyük grupların
bünyesindeki
bulunmaktadır.

internet

haber

sitelerine

göre

daha

kısıtlı

bir

yapısı
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•

Yeni Bakış
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Görsel 5: Yeni Bakış İnternet Haber Sitesi Künyesi (Künye, t.y.)
Yeni Bakış internet haber sitesi 2015 yılında kurulmuş olup; künyesi
eksiksiz olarak bulunan (sahibinin, genel yayın yönetmeninin, haber
müdürünün, editörün ve hatta hukuk danışmanının dahi yer aldığı şekilde) bir
KKTC yeni medya haber sitesidir.
Siyasal çizgi olarak, sol görüş ağırlıklı yayınlar çerçevesinde, muhalif bir
yaklaşım içerisinde olduğu görülen Yeni Bakış, hem ana akım medya
üzerinden,

basılı

gazete

yayıncılığı

yapmakta;

hem

de,

<<http://www.yenibakisgazetesi.com>> linki aracılığıyla erişilebilecek yeni
medya haber sitesi üzerinden, internet gazetesi olarak yayın hayatını
sürdürmektedir.
Yeni Bakış internet haber sitesi, basılı yayın da gerçekleştirmesi
çerçevesinde, muhabirleri ve ekibi bulunan bir yayın kuruluşu olarak; özgün
nitelikte haber içerikleri üretmekte; kaynak belirtmeksizin başka haber
sitelerinin

ve/veya

vermemektedir.

basılı

gazetelerinin

yayınlarına,

sitesinde

yer
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Diğer yandan, Yeni Bakış internet haber sitesi sahibi Yusuf Kısa, aynı
zamanda, finans, turizm gibi sektörlerde yatırımları bulunan Gifa Holding’in de
yönetim kurulu başkanıdır. Bu çerçevede Yeni Bakış, geniş bir sermaye grubu
desteğine sahiptir.
İlgili internet haber sitelerinin künyeleri ve genel bilgileri belirtildiği
şekildeyken; nitel araştırmada, yukarıdaki hususlar da sınırlı olarak dikkate
alınarak, amaçlı olarak tespit edilen haber sitesi örneklemi (nitel araştırmada
amaçlı örneklem kapsamında, uygun örnekleme/kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi -convenience sampling-) çerçevesinde gerçekleştirilen analizler;
aynı zamanda, nicel araştırma yöntemlerindeki gibi, rakamsal verilere de
dönüştürülmüş; bu kapsamda, çalışma, her iki araştırma yöntemine de
(ağırlıklı olarak nitel araştırma çerçevesinde, sınırlı nicel araştırma sonuçları)
yer verilen niteliği haizdir.
Bahse konu tarama çerçevesinde, ilgili sitelerin haber-adli ve siyasi
haber sayıları tespit edilmiş; 5 site toplamından elden edilen rakamlar
çerçevesinde saptanan en fazla etik ihlal içeren haber sayıları değişken olarak
kabul edilmiş ve bu çerçevede, aşağıda grafikler ve oranlar/rakamlar
üzerinden detaylarına yer verilecek şekilde, kota uygulanmıştır. Buna göre;
-

Adli haberlerde; en çok etik ihlal içeren haber grupları, sırası ile,
“sirkat”, “uyuşturucu” ve “kaza” haberlerine,

-

Siyasi haberlerde ise; neredeyse etik ihlal içeren haberlerin
tamamının, araştırmanın gerçekleştirildiği döneme yakın bir tarihe
(07.01.2018) denk gelen, “KKTC Milletvekilliği Erken Genel
Seçimi”ne ilişkin olduğu belirlenmiştir.

Buna göre, adli haberlerde, “sirkat”, “uyuşturucu”, “kaza” ve siyasi
haberlerde ise, “milletvekilliği seçimi” konulu tespit edilmiş etik ihlal içeren
haberlerin analizi, içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, haber sitelerinin, gerek kendi içerisinde, gerekse diğer sitelere
kıyasen, haber – adli/siyasi haber oranlarına, yukarıda da belirtilen adli habersiyasi haber alt gruplarının oranlarına, ilgili haberler içerisinde etik ihlal içeren
haberlerin oranlarına, grafikler aracılığı ile yer verilmiştir.
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B. GENEL RAKAMSAL ANALİZLER
1. TOPLAM – ADLİ – SİYASİ HABERLER

Adli Haberler
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22%
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47%
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31%
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Siyasi Haberler

Diğer Haberler

Grafik 2: Toplam; Haber - Adli Haber - Siyasi Haber Yüzdeleri
İlgili 5 haber sitesinde, 2 aylık taramada, toplam 4676 (%100) haber
yayımlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu haberler, genellikle, “Kıbrıs”7,
“Türkiye” ve “Dünya” kategorileri altında yer bulmuş; bazı sitelerde “adli
haberler”, “siyasi haberler”, “magazin haberleri”, “eğitim haberleri” vb.
kategoriler altında verildiğine de rastlanmıştır. Çalışmada odaklanılan örneğin
KKTC olması çerçevesinde, 4676 haber içerisinde, temelde, KKTC ile ilgili
haberler dikkate alınmış; sitelerde yukarıda yer verilen grafikte de yer verilen
farklılık gösterebilen kategorilere ayırma yöntemleri çerçevesinde;
-

7

KKTC odaklı adli haberler: 1050 adet (%22),

“Kıbrıs” kategorisi, terimsel açıdan, tüm Kıbrıs coğrafyasını temsil ediyormuş gibi bir algıya
yol açabilmesine karşın; istisnai durumlar dışında, sadece KKTC’ye ilişkin haberlerin yer aldığı
bir kategoridir.
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-

KKTC odaklı siyasi haberler: 1450 adet (%31),

-

Diğer haberler (KKTC odaklı diğer haberler ve/veya Türkiye, Dünya
kategorisindeki haberler ise: 2176 adet (%47) olarak tespit
edilmiştir8.

Bu kapsamda, çalışmada, yayımlanmış 4676 adet haber içerisindeki,
KKTC odaklı adli ve siyasi haberlerden oluşan 2500 adet haber (%53)
incelemeye tabi tutulmuştur.

2. ADLİ HABERLER
a. ADLİ HABER TÜRLERİ
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Grafik 3: Adli Haber Türlerine Göre Dağılım I

8

Çalışmada, grafiksel olarak, verilere yer verilmesine/aşağıda yer verilecek olmasına karşın;
okuyucular açısından, daha kolay okuma/inceleme olanağı yaratılması; ayrıca, gerekli
yerlerde ek açıklamalara yer verilebilmesi adına, ilgili grafiksel verilerin ardından, aynı
rakamlara/oranlara, metin içerisinde de yer verilmiştir/aşağıda yer verilecektir.
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Basın (yeni medya) taramasında tespit edilen adli haberlere ilişkin türler
aşağıdaki şekilde olup; ilgili adli haber türleri ve/veya türlerinin başlıkları,
tarama neticesinde oluşturularak, çalışmaya eklenmiştir9:

TÜR

SAYI

YÜZDELİK

Cinayet

52

%5

Darp (Yaralama)

110

%11

Diğer Adli Haberler

5

%0

İntihar

10

%1

Kaza

223

%21

Mala Kasti Hasar

33

%3

Ölüm

21

%2

Sirkat

296

%28

Taciz-Tecavüz

28

%3

Uyuşturucu

272

%26

(Hırsızlık/Dolandırıcılık)

Tablo 1: Adli Haber Türlerine Göre Dağılım I
Bu kapsamda, ayrı bir grup şeklinde yinelenmesi yerinde olacaktır ki;
adli haber türleri içerisinde en çok haber sayısına/oranına ulaşan ilk 3 kategori
aşağıdaki şekildedir:

9

Adli haber türlerine, rakamsal olarak en az veyahut en çok adet habere denk gelmesine göre
değil; okuyucular tarafından, daha kolay okunabilme/incelenebilme hedeflenerek, alfabetik
sıralamaya göre yer verilmiştir.
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Grafik 4: Adli Haber Türlerine Göre Dağılım II
Grafik 4’te verilen rakamlar ışığında; en çok haber yayın sayısına
ulaşan 3 adli haber türü olan, sırası ile “sirkat haberleri”, “uyuşturucu haberleri”
ve “kaza haberleri” kategorilerinin toplamı; adli haberleri içerisinde, 791 adet
haber ile, %75 oranına tekabül etmekte; diğer 7 adli haber türü başlığının
toplamı ise, 259 adet haber ile, %25 oranına tekabül etmektedir.
Diğer yandan, sadece bahse konu 3 adli haber kategorisinin toplamı
%100 olarak kabul edildiğinde ise, kendi içindeki oranları/rakamları da şu
şekildedir:
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Grafik 5: Adli Haber Türlerine Göre Dağılım III
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Tablo 2: Adli Haber Türlerine Göre Dağılım II
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b. ADLİ HABER TÜRLERİNE GÖRE ETİK İHLAL İÇEREN HABERLER
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Grafik 6: Etik İhlal İçeren Adli Haber Türlerine Göre Dağılım I
Yukarıda belirtilen, toplam 1050 adet adli haberden, 670’inde, etik ihlal
tespit edilmiştir. Tespit edilen etik ihlal içeren haberlerin, türlerine göre
sayısal/oransal dağılımı şu şekildedir10:

10

Adli haber türleri içerisinde, etik ihlal içeren haberle, rakamsal olarak en az veyahut en çok
adet habere denk gelmesine göre değil; okuyucular tarafından, daha kolay
okunabilme/incelenebilme hedeflenerek, alfabetik sıralamaya göre yer verilmiştir.
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Tablo 3: Etik İhlal İçeren Adli Haber Türlerine Göre Dağılım I
Bu kapsamda, ayrı bir grup şeklinde yinelenmesi yerinde olacaktır ki;
adli haber türleri içerisinde, haber sayısı ile koşut şekilde, en çok etik ihlal
içeren haber sayısına/oranına ulaşan ilk 3 kategori aşağıdaki şekildedir:
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Grafik 7: Etik İhlal İçeren Adli Haber Türlerine Göre Dağılım II
Grafik 7’de verilen rakamlar ışığında; çalışmada kota örneklem
çerçevesinde tespit edilen, adli haber türündeki en çok etik ihlal içeren 3
kategoriden, sırası ile “sirkat haberleri”, “uyuşturucu haberleri” ve “kaza
haberleri” kategorilerinin toplamı; etik ihlal içeren adli haberler içerisinde, 538
adet etik ihlal içeren haber ile, %80 oranına tekabül etmekte; diğer 7 adli haber
türünde etik ihlal içeren adli haberler ise 132 adet olup, %20 oranına tekabül
etmektedir.
Diğer yandan, sadece bahse konu 3 kategorinin toplamı %100 olarak
kabul edildiğinde, kendi içindeki oranları/rakamları da şu şekildedir11:

11

Adli haber türleri içerisinde, en yüksek etik ihlal içerme oranına sahip 3 adli haber türüne,
çoktan aza doğru sıralanmış şekilde yer verilmiştir.
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Grafik 8: Etik İhlal İçeren Adli Haber Türlerine Göre Dağılım III
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Tablo 4: Etik İhlal İçeren Adli Haber Türlerine Göre Dağılım II
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3. SİYASİ HABERLER

a. SİYASİ HABERLER TÜRLERİ
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Grafik 9: Siyasi Haber Türlerine Göre Dağılım
Basın (yeni medya) taramasında tespit edilen siyasi haberlere ilişkin
türler aşağıdaki şekilde olup; araştırma dönemsel olarak, 7 Ocak 2018 KKTC
Milletvekilliği Erken Seçimi’ne oldukça bir yakım dönemde gerçekleştirildiği
için, siyasi haberlerden, sadece Milletvekilliği Seçimi’ne ilişkin haberlerin
incelenmesi hedeflenmiş; “Kıbrıs Sorunu” ve “Diğer Siyasi Haberler”, başlıklı
türler ve/veya şeklindeki türlerinin başlıkları, tarama neticesinde oluşturularak,
çalışmaya eklenmiştir.
Yukarıda grafiksel olarak da yer verilen, siyasi haber türlerine ilişkin
rakamsal/oransal değerler şu şekildedir12:

12

Siyasi haber türlerine, rakamsal olarak en az veyahut en çok adet habere denk gelmesine
göre değil; okuyucular tarafından, daha kolay okunabilme/incelenebilme hedeflenerek,
alfabetik sıralamaya göre yer verilmiştir.
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Tablo 5: Siyasi Haber Türlerine Göre Dağılım
b. SİYASİ HABER TÜRLERİNE GÖRE ETİK İHLAL İÇEREN
HABERLER
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Grafik 10: Etik İhlal İçeren Siyasi Haber Türlerine Göre Dağılım
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Yukarıda belirtilen, toplam 1450 adet siyasi haberden, 161’inde, etik
ihlal tespit edilmiştir. Tespit edilen etik ihlal içeren haberlerin, türlerine göre
sayısal/oransal dağılımı şu şekildedir13:
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Tablo 6: Etik İhlal İçeren Siyasi Haber Türlerine Göre Dağılım
II.

İÇERİK ANALİZLERİ
İçerik analizi; iletişim neticesindeki içeriğin, tarafsız, sistemli ve

niceliksel tanımıdır (Berelson, 1952: 17; Koçak & Arun, 2006: 22). Bir başka
tanımla içerik analizi, veriden onun içeriğine dair tekrar edilebilir ve geçerli
sonuçlar çıkarmak amacıyla kullanılan araştırma tekniğidir (Krippendorff,
1980: 25).
Yine bir başka tanıma göre, içerik analizi, metinden çıkarılan geçerli
yorumların, bir birini izleyen işlemler neticesinde ortaya konulduğu bir
araştırma tekniğidir (Weber: 1989: 5; Koçak & Arun, 2006: 22).
Yukarıda da yer verildiği şekilde; bahse konu etik ihlal içeren haberler
(adli ve siyasi haberler) içerisinde;
-

Adli haberlerde, en yüksek ihlal oranlarına sahip 3 alt kategori,
kota örneklem çerçevesinde tespit edilmiş olup; yinelemek

13

Siyasi haber türleri içerisinde, kategorilere, etik ihlal oranına göre, çoktan aza doğru
sıralanmış şekilde yer verilmiştir.
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gerekir ki, ilgili kategoriler şu şekildedir: “sirkat haberleri”,
“uyuşturucu haberleri”, “kaza haberleri”,
-

Siyasi haberlerde ise, belirtildiği gibi, ilgili kategoriler içerisinde,
en yüksek ve hatta neredeyse tek anlamlı etik ihlal oranına
ulaşan kategori, “milletvekilliği seçimi haberleri”dir.

Bu kapsamda, gerek adli haberlerde 3 alt kategori (sirkat haberleri,
uyuşturucu haberleri, kaza haberleri) için; gerekse siyasi haberlerde 1 alt
kategori (milletvekilliği seçimi haberleri) için; etik ihlal içeren haberlerin, %10‘u
alınarak; içerik analizleri gerçekleştirilmiştir. Türlerine göre, içerik analizine
konu etik ihlal içeren haber sayıları aşağıdaki şekildedir:

-

Adli Haberler: 54 ~ 60 adet haber14 (Her haber sitesi başına 12
haber):

•

Sirkat Haberleri: 18.8=19 ~ 20 adet haber (Her haber sitesi
başına 4 haber),

•

Uyuşturucu Haberleri: 18.2=18 ~ 20 adet haber (Her haber sitesi
başına 4 haber),

•

Kaza Haberleri: 16.8=17 ~ 20 adet haber (Her haber sitesi
başına 4 haber).

-

Siyasi Haberler: 12 ~ 15 adet haber15

•

Milletvekilliği Seçimi Haberleri. 12.1=12 ~15 adet haber (Her
haber sitesi başına 3 haber).

Toplam: 66 ~ 75 adet haber16 (Her haber sitesi başına 15 haber).

14

Bu rakam, etik ihlal içeren adli haberler (Sirkat, Uyuşturucu ve Kaza haberleri)’e ilişkin
toplam analiz edilecek haber rakamını yansıtmaktadır.
15
Bu rakam, etik ihlal içeren siyasi haberler (Milletvekilliği haberleri)’e ilişkin toplam analiz
edilecek haber rakamını yansıtmaktadır.
16
Bu rakam, etik ihlal içeren adli ve siyasi haberlere ilişkin toplam analiz edilecek haber
rakamını yansıtmaktadır.
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A. ADA HABER
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Grafik 11: Ada Haber - Haber Türlerine Göre Dağılım
1. ADLİ HABERLER
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Grafik 12: Ada Haber – Haber Sayısı/Etik İhlal İçeren Adli Haber Türleri
Sayısı
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a. UYUŞTURUCU HABERLERİ17
Haber 1: “Cezaevinde Uyuşturucu Alemi!” (“Cezaevinde Uyuşturucu Alemi!”,
2017).

Analiz 1: Haberde, Lefkoşa Merkezi Cezaevinde, uyuşturucu madde tespit
edildiği belirtilmiştir.
Bir tutuklunun (hükümlü olmayan; tutuklu yargılanan kişi), henüz yargılaması
tamamlanmamış olmasına, diğer bir ifade ile, suçu kesinleşmemiş olmasına
karşın, ad ve soyadının açıkça verilmesi, buna ek olarak, cezaevinde
uyuşturucu
17

bulundurduğunun,

yine

bu

hususta

hakkında

hüküm

İlgili haber sitesinde, etik ihlale rastlanan başka uyuşturucu haberi yer almadığı için, sadece
tek bir haber üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, bahse konu durumun, bilinçli
habercilik ile mi oluştuğu, yoksa yayınlanan uyuşturucu haberlerinin sayısına oranla 1 haberde
etik ihlalin önem arz ettiği noktası üzerinde durmak yerinde olacaktır. Basın taramasının
gerçekleştirildiği süreçte, ilgili sitede uyuşturucu temalı haber sayısı, sadece -2-dir. Bu
kapsamda da, taranan diğer internet haber sitelerine oranla oldukça az bir uyuşturucu temalı
haber sayısı söz konusu olmasına karşın; etik ihlal içeren 1 haber çerçevesinde; uyuşturucu
haberlerinde, ilgili sitenin etik ihlal oranı, %50 olarak saptanmıştır.
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bulunmaksızın belirtilmesi, masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına
aykırılık teşkil etmiş; etik ihlal oluşmasına sebep olmuştur.
b. SİRKAT HABERLERİ
Haber 1: “Vurgundaki para miktarı 2 milyon TL!” (“Vurgundaki para miktarı 2
milyon TL!”, 2017).

Analiz 1: Haberde, haberin yayınlandığı dönemde henüz yargılama süreci dahi
başlamamış bir husus ile ilgili olarak, Kooperatif Bankası Taşkent Şubesi ve
çalışanları, 2 milyon TL’nin usulsüz işlemler ile çalındığı iddiası ile zan altında
bırakılmıştır.
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İsim belirtilmemiş olmasına karşın; masumiyet karinesine aykırı şekilde, tüm
şube çalışanlarının, toplum önünde “hırsız” olarak “fişlenme” durumu söz
konusu olmuştur. Bu açıdan, masumiyet karinesine aykırılık nedeniyle etik ihlal
söz konusu olmuştur.
Haber 2: “CTP adayı hakkında şok iddia!” (“CTP adayı hakkında şok iddia!”,
2017)18.

18

Haber, siyasi unsur (kişi açısından) içermesine karşın; adli haberler (sirkat haberleri)
kategorisi altında ele alınmış ve rakamsal verilerde, tür açısından uygun olduğu milletvekili
haberlerine yansıtılmasına karşın; içerik açısından, önceki bir hükümsüz yargılama konu
alındığı için, etik ihlallere ilişkin rakamsal verilerde ise, sirkat haberleri başlığı altına eklenmiş;
bu başlık altında analizi gerçekleştirilmiştir.
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98

Analiz 2: Haberde, yakın dönemde basında, isim verilmeksizin haklarında
yolsuzluk iddiaları ileri sürülen iki direktörden biri olduğu iddia edilen kişinin,
ad soyad ve fotoğrafı ile CTP’den Milletvekili adayı olduğuna ilişkin bilgilere
yer verilmiştir.
Hakkında yargılama söz konusu olmayan bir kişinin hakkında, adı, soyadı ve
fotoğrafı verilerek, yolsuzluk iddiası ile haber yapılması; pek tabi makam,
adaylık vs. hususlar önem arz etmeksizin masumiyet karinesi ve kişilik
haklarının zedelenmesine yol açmıştır. Bu nedenle de etik ihlal söz konusu
olmuştur.
Ek olarak, söz konusu birey, aynı zamanda, ilgili dönemde KKTC Milletvekilliği
adayı olmuş; seçim kampanyası sürdürmekte ve toplumun dikkatinin -diğer
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adaylara ilişkin de olduğu gibi- üzerinde olduğu bir bireydir. Bu durum, ilgili
haberin yayılma ve ilgilinin masumiyet karinesine bağlı lekelenmeme hakkının,
daha derin şekilde zedelenmesine de yol açmıştır/açabilmektedir.
Haber 3: “Sahte işlermler bakan taliamtı ile mi yapıldı?” (“Sahte işlermler bakan
taliamtı ile mi yapıldı?”, 2017).
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Analiz 3: Haberde, yolsuzlukla (belgede sahtecilikle), sürüş ehliyeti hazırlama
suçundan yargılamaları başlamış zanlıların, görevlerine dönmesine ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.
İlgili üç zanlının, henüz suçları kesinleşmemiş olmasına karşın, ad ve
soyadlarının kısaltılmadan ve fotoğraflarının puslandırılmadan verilmesi,
masumiyet karinesine ve kişilik haklarına aykırılık teşkil etmiştir.
Diğer yandan, olayla bağlantısı, Meclis’te araştırma komisyonu kurulup
araştırılmaksızın veya yargısal bir süreç ile ortaya konmaksızın, dönemin
İçişleri Bakanı’nın da suçlanması, yine masumiyet karinesine ve lekelenmeme
hakkına aykırılığa neden olmuş; bahse konu her iki unsur da, etik ihlale yol
açmıştır.
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Haber 4: “Şoför Okulu Sahibi Tutuklandı!” (“Şoför Okulu Sahibi Tutuklandı!”,
2017).

Analiz 4: Haberde, belgelerde sahtecilik ile ehliyet temin ettiği gerekçesi ile bir
şoför okulu sahibinin tutuklandığı belirtilmiştir. Ancak, henüz yargılaması dahi
başlanmamış olmasına karşın, ilgilinin ad ve soyadının, kısaltılarak, diğer bir
ifade ile, sadece baş harfleri ile verilmesi gerekirken açık verilmesi, masumiyet
karinesine ve lekelenmeme hakkına aykırılık teşkil ettiği için, etik ihlal söz
konusu olmuştur.
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c. KAZA HABERLERİ
Haber 1: “Kalkanlı’ kaza!” (Kalkanlı’ kaza!, 2017).

Analiz 1: Haberde, gerçekleşen bir kazada, açık isimleri verilen iki taraftan
birinin, “dikkatsizce seyrettiği sırada”, kazanın söz konusu olduğu yönünde
bilgi verilmesi, Polis Basın Subaylığı resmi kaynak olarak gösterilmeksizin
“kesin bilgi-hüküm” şeklinde sunulması, masumiyet karinesine aykırılık
oluşması nedeniyle, etik ihlale yol açmıştır.
Yine haber görselinde kullanılan, olay yerinden alınmış iki ezilmiş araç
fotoğrafı da, gerek tarafların yakınlarını endişeye sevk edebilecek olması;
gerekse, kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyecek olması nedeniyle, etik
ihlale neden olmuştur.
Diğer yandan, iki aracın plakası ve sürücülerinin ad-soyadının verilmesi
(kısaltılmaksızın/açık şekilde), olay aydınlatılmaksızın söz konusu olduğu için
(yargılama süreci başlamadan ve buna bağlı olarak, esas önem teşkil eden
husus olan hüküm verilmeksizin), masumiyet karinesine aykırılığa yol açmış;
etik ihlal söz konusu olmuştur.
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Yine, yaralıların tedavi altına alındığı devlet hastanesinin de haberde yer
bulması; iki tarafın yakınları/sevenlerince, karşı taraf olarak görülerek, bir
tarafın ve/veya her iki tarafın da zarara uğratılabilmesine yol açabilmektedir.
Bu kapsamda da, tarafların ad ve soyadları ile plakalarının açık verilmemesi
gerekmektedir. Her iki yönden de durum değerlendirildiği zaman, etik ihlal
saptanabilmektedir.
Haber 2: “Lefkoşa’da feci kaza!” (Lefkoşa’da feci kaza!, 2017).

Analiz 3: Haberde, Lefkoşa’da gerçekleşen bir trafik kazasında, bir aracın
yayaya çarptığı belirtilirken; yayından sonraki gün ilgili sayfada gerçekleşen
revize ardından, haberin hemen altındaki “ilgili haber” ifadesi ile link verilen
“Cinler’in Beyin Ölümü Gerçekleşti” başlıklı habere ilişkin, bir miktar
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puslandırılmış olsa da kullanılan kanlı görsel, kamu sağlığına aykırılık
nedeniyle etik ihlale yol açmıştır.
Diğer yandan, haber içeriğinde, yayaya çarpan aracın plakası ve sürücüsünün
ad-soyadının verilmesi (kısaltılmaksızın/açık şekilde), olay aydınlatılmaksızın
söz konusu olduğu için (yargılama süreci başlamadan ve buna bağlı olarak,
esas önem teşkil eden husus olan hüküm verilmeksizin), masumiyet
karinesine aykırılığa yol açmış; etik ihlal söz konusu olmuştur.
Yine,

yaralanan

(ve

sonraki

süreçte

yaşamını

kaybeden

kişinin)

yakınları/sevenlerince, olayın ilk andan fail olarak lanse edilen “şüpheli”sinin
zarara uğratılabileceği, ya da, şüphelinin gözaltında olması durumunda,
yakınlarının zarara uğratılabileceği göz önüne alındığında da, ad ve soyadının,
plakanın açık verilmemesi gerekmektedir. Bahse konu iki unsur da, etik ihlale
yol açmıştır.
Haber 3: “Cinler’in beyin ölümü gerçekleşti!” (Cinler’in beyin ölümü
gerçekleşti!, 2017, Kasım 26).
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Analiz 3: Haberde, Lefkoşa’da gerçekleşen, önceki gün de ilgili internet haber
sitesinde, etik ihlaller içerecek şekilde haberleştirilen trafik kazasına ilişkin;
aracın çarptığı yayanın, beyin ölümünün gerçekleştiğine ilişkin bilgilere yer
verilmiştir.
Haberde, her ne kadar puslandırılmış olsa da, olay yerinden “kanlı” bir
fotoğrafın, görsel olarak kullanımı, toplum sağlığını etkileyebilecek olması
(kamu sağlığına aykırılık) nedeniyle, etik ihlale yol açmıştır.

Haber 4: “Girne’de ölümlü motosiklet kazası!” (“Girne’de ölümlü motosiklet
kazası!”, 2017).

Analiz 4: Haberde, Girne’de gerçekleşen ölümlü bir trafik kazasına ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.
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Ölümlü kaza ile ilgili haberde, puslandırılmış dahi olsa, olay yerinde bulunan
cesedin yer aldığı fotoğrafın, görsel olarak kullanımı, kamu sağlığına aykırılık
teşkil ettiği için; ayrıca olayın faili olarak düşünülen kişinin, yasal ifade ile, ilgili
dönem için “şüpheli veya zanlı”nın, kendisi tutuklu dahi olsa, hayatını
kaybeden kişinin yakınlarınca, yakınlarının zarara uğratılması olasılığı
nedeniyle, ad ve soyadının açık verilmesi, etik ihale yol açmıştır.
Diğer yandan, belirtildiği gibi, ilgili henüz “şüpheli” veya “zanlı” konumundadır.
Olay ile bağlantısı, kesin olmamakla birlikte, yüksek ihtimalle sabit olmasına
karşın; olaydaki suçluluk oranı saptanmamış ve yargılama sonucunda
hakkında hüküm verilmemişken, ad ve soyadının açık (sadece baş harfleri
verilmesi gerekirken) verilmesi, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına
aykırılık nedeniyle, etik ihlale yol açmıştır.

2. SİYASİ HABERLER: MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ HABERLERİ
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Grafik 13: Ada Haber – Siyasi Haber Sayısı/Etik İhlal İçeren Siyasi Haber
Türleri Sayısı
Haber 1: “Özersay'a sert SUÇLAMALAR!” (“Özersay'a sert SUÇLAMALAR!,
2017).
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Analiz 1: Haberde, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a yönelik
çeşitli eleştirilere yer verilmiştir.
Bahse konu eleştiriler, Özersay’ın Başkanı olduğu siyasal partinin KKTC 2018
Milletvekilliği erken seçiminde Milletvekili adayı gösterdiği kişiler üzerinden
gerçekleştirilirken; hakkında hüküm ve hatta henüz yargılama dahi söz konusu
olmayan kişilerin, “rüşvetçi”, “sirkat suçu işleyenleri devlette kadrolayan” gibi
ifadelerle nitelendirilmesi, ilgili kişiler açısından, masumiyet karinesine,
lekelenmeme hakkına ve kişilik haklarına aykırılık teşkil etmektedir.

110
Haber 2: “Başbakan'a ait hesapların dökümü sunuldu!” (“Başbakan'a ait
hesapların dökümü sunuldu!”, 2017).
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Analiz 2: Haberde, dönemin Başbakan’ı; Milletvekili ve Ana Muhalefet Partisi
Lideri Hüseyin Özgürgün’ün, şahsi banka hesaplarına ilişkin bilgiler verilmiştir.
Toplumcu Demokrasi Partisi’nin, KKTC Başsavcılığı’na, Özgürgün’ün mal
varlığındaki artışa ilişkin inceleme talebine ve Özgürgün’ün şahsi hesap
bilgilerinin detaylarına yer verilen haberde; öncelikle belirtilmelidir ki, basının
asli görevi olan araştırma, doğrulatma ve bilgilendirme hususlarına ilişkin
eksiklikler söz konusudur. Şöyle ki, bir milletvekilinin (veya Başbakan’ın),
malvarlığında artış veya azalış pek tabi söz konusu olabilirken; büyük bir olası
artış halinde, bu durumun Meclis Başkanlığı’na, ilgili Milletvekili tarafından
bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, görev süresinin sonunda, tekrar
seçilememesi halinde hakkında yargılama; tekrar seçilmesi halinde ise,
malvarlığını yeniden sunması gerekeceği için, ilgili bildirilmeyen büyük artış
nedeniyle, Meclis Başkanlığı’nca hakkında soruşturma açılacaktır. Bu
kapsamda, haberin yayınlandığı dönemde yapılan başvuruların yasal bir
bağlayıcılığı olamamaktadır.
Hal böyleyken ilgili haberde, yer verilen kesin yargı, öncelikli olarak
doğrulatılmamış bir bilgi ile ve kesin bir hüküm söz konusu olmaksızın, ilgili
bireyin (Dönemin Başbakanı’nın), lekelenmeme hakkı ve kişilik haklarına,
ayrıca, masumiyet karinesi aykırılık teşkil etmekte; etik ihlale yol açmaktadır.
Ayrıca, haberde E. Başbakan’ın şahsi banka hesaplarına ilişkin, şahsından
izin alınmaksızın verilen bilgiler, özel hayatın gizliliğinin ihlali çerçevesinde, etik
ihlal oluşmasına sebebiyet vermiştir.

112
Haber 3: “Gezici ‘bel altı saldırmaya’ başladı!” (“Gezici ‘bel altı saldırmaya’
başladı!”, 2017).
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Analiz 3: Haberde, Gezici Anket Şirketi’nin, dönemin Maliye Bakanı ve
günümüz Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından yöneltilen eleştirilere
cevabına yer verilmiştir.
Haber başlığında, ilgili anket şirketinin “bel altı saldırdığı” ibaresi, kamu sağlığı
ve yararı gözetilerek habercilik mesleğinin ifa edilmesi ilkesiyle örtüşmediği
gibi; ilgili şirketin onur ve saygınlığını da, hakkında henüz bir yargılama ve
mahkeme hükmü bulunmaksızın (ki bir yargılama ve hüküm verilmesi söz
konusu olsa dahi böyle bir ifadenin kullanımı uygun olmayacaktır)
zedelenmesine yol açacaktır. Bu kapsamda etik ihlal söz konusudur.
Diğer yandan, ilgili anket şirketi sahibinin, Maliye Bakanı’na yönelik, “yolsuzluk
iddiaları” da, yine eleştiri sınırını aşar nitelikte olup; Denktaş’ın onur ve
saygınlığını zedelediği gibi; henüz hakkında yargılama ve hüküm söz konusu
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olmadığı için, kişilik haklarını ve lekelenmeme hakkı ile masumiyet karinesini
de ihlal etmektedir. Bu kapsamda, haberdeki bu husus da etik ihlale yol
açmıştır.
B. DETAY KIBRIS
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Grafik 14: Detay Kıbrıs - Haber Türlerine Göre Dağılım
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1. ADLİ HABERLER

40
35
Kaza H.; 31
Sirkat H.; 28

30

Diğer Adli H.; 28

25
20
15

Uyuşturucu H.; 13

10

9

8

5
3
0

0
Tüm Haber Sayısı

Etik İhlal İçeren Haber Sayısı

Grafik 15: Detay Kıbrıs - Adli Haber Sayısı/Etik İhlal İçeren Adli Haber Türleri
Sayısı
a. UYUŞTURUCU HABERLERİ
Detay Kıbrıs internet haber sitesinde, uyuşturucu konulu, etik ihlal
içeren adli habere rastlanmamıştır. Bahse konu durumun, bilinçli habercilik ile
mi oluştuğu, yoksa yayınlanan uyuşturucu haberlerinin sayısına oranla, etik
ihlal ol mayışışının önemli olup-olmadığı üzerinde durmak yerinde olacaktır.

Basın taramasının gerçekleştirildiği süreçte, ilgili sitede uyuşturucu
temalı haber sayısı, sadece -8-dir. Bu kapsamda da, taranan diğer internet
haber sitelerine oranla oldukça az bir uyuşturucu temalı haber sayısı (Ada
Haber haricinde) söz konusudur. Ancak, ilgili 8 haberin hiçbirinde etik ihlale
rastlanması, haber sayısının az olmasına karşın, bilinçli yayıncılık yapıldığının
göstergesi olarak kabul edilecektir.
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b. SİRKAT HABERLERİ
Haber 1: “Bu nasıl iş? Dolandırıcılıkla suçlanan polis, 2013'te de başka bir
şahsı dolandırmaktan yargılanmıştı” (“Bu nasıl iş? Dolandırıcılıkla suçlanan
polis, 2013'te de başka bir şahsı dolandırmaktan yargılanmıştı”, 2017).
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Analiz 1: Haberde, dolandırıcılıkla suçlanan bir bireyle ilgili mahkeme
duruşmasına yer verilmiştir.
Bahsi geçen haberde, zanlının suçlandığı iddiayla ilgili olarak mahkeme
tarafından herhangi bir hüküm verilmediği açıkça belirtilirken, böylesine bir yüz
kızartıcı suç ile ilgili olarak, basın zanlı bireyin açık ismi ve fotoğrafını
yayımlayarak, masumiyet karinesine saygı göstermemiştir. Dolayısıyla, basın
burada Medya Etik Kurulu'nun da İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu'nda
belirttiği masumiyet karinesini ihlal ederek, etik ihlal yaşanmasına neden
olmuştur.
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Haber 2: “CTP'nin adayı Hüdaoğluna'na vergi kaçakcılığı ve dolandırıcılık
suçlaması” (CTP'nin adayı Hüdaoğluna'na vergi kaçakcılığı ve dolandırıcılık
suçlaması, 2017).

Analiz 2: Haberde, bir CTP Lefkoşa Milletvekili adayı ile ilgili yolsuzluk
iddialarına yer verilmiştir.
Hakkında verilmiş bir hüküm olmamasına karşın; ilgili adayın, yolsuzluk
yaptığının ileri sürülmesi, masumiyet karinesine aykırılık teşkil etmiştir.
Doğruluğu mahkeme tarafından kanıtlanmamış iddia, seçim öncesinde basın
tarafından servis edilerek, bireyin karalanmasına sebebiyet vermiştir. Bahsi
geçen haberde, Hüdaoğlu'nun altı ayda şirketine ait parayı kendi hesabına
geçirdiğine

yönelik

açık

ifadeler

bulunmasına

karşın,

bu

kesinliği

destekleyebilecek herhangi bir yargı kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla,
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Hüdaoğlu hakkında yayımlanan bu haber, seçim öncesinde, birey hakkında
karalama kampanyası yapılması maksadıyla kullanılmasına yaramıştır. Sonuç
olarak, hakkında hüküm bulunmayan bir iddianın bu şekilde servis edilmesi,
bireyin kişisel haklarına aykırılık teşkil etmektedir.
Bahsi geçe haber, Hüdaoğlu'nun masumiyet karinesine saygı göstermemekle
beraber, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmayan bir kişi basın yoluyla suçlu
edilerek, zarara uğratılmıştır.
Haber 3: “UBP adayı Bulut Akacan, zan altında” (“UBP adayı Bulut Akacan,
zan altında”, 2017).

Analiz 3: Haberde, bir UBP Girne Milletvekili adayı hakkındaki yolsuzluk
iddialarına yer verilmiştir. Hakkında verilmiş bir hüküm olmamasına karşın;
ilgili adayın, yolsuzluk yaptığının ileri sürülmesi, masumiyet karinesine
aykırılık teşkil etmiştir.
İddia üzerine kurulan habercilik, özellikle internet gazetelerinin uzun süredir
boğuştuğu bir durumdur. Gazeteler, doğrulanmamış kaynakları ve bilgileri
doğrulatmakla mükelleftir. Gazetecilik Meslek İlkeleri'nin en önde gelen
ilkelerinden biri olan "Gazeteci, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba
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göstermelidir" ilkesi, bu haberde açıkça ihlal edilmiştir. Bu makalenin yazıldığı
bugün, halen Bulut Akacan'la ilgili herhangi bir dava olmadığı göz önünde
bulundurulursa, haberin seçim döneminde Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili
adayı olan Akacan'ı karalamak için yapıldığı ve dolayısıyla, Akacan'ın
masumiyet karinesine saygı gösterilmediği sonucuna varılmaktadır.

c. KAZA HABERLERİ

Haber 1: “Hamitköy-Haspolat yolunda kaza: Yola ayçiçek yağı döküldü”
(“Hamitköy-Haspolat yolunda kaza: Yola ayçiçek yağı döküldü”, 2017).
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Analiz 1: Haberde, Lefkoşa’da gerçekleşen bir trafik kazasından bahisle,
sürücünün, “dikkatsizce seyrettiği sırada” ifadesine yer verilmiş ancak bu
bilginin Polis Basın Subaylığı veyahut başka bir haber kaynağından alınıp
alınmadığı belirtilmemiş, diğer bir ifade ile, bu yorumun doğruluğu
ispatlanmamıştır.
Bu kapsamda da, açık adı ve soyadı verilen sürücü, zan altında bırakılmış; etik
ihlale yol açılmıştır.
Haber 2: “Lefkoşa'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı” (“Lefkoşa'da
minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı”, 2017).

Analiz 2: Haberde, Lefkoşa’da gerçekleşen bir trafik kazasında, bir minibüsün
yayaya çarpması sonucu, yayanın ağır yaralandığına ilişkin bilgilere yer
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verilirken, sürücünün tutuklanmasına karşın, adının açık verilişi, kendisi
tutukluluk süresince güvende olsa dahi, varsa yakınlarının güvende
olmayışına yol açmıştır. Çünkü, ağır yaralının yakınları, ani bir öfke ile,
sürücüye değilse bile, yakınlarına zarar verebilecektir. Bu nedenle haberde
etik ihlal söz konusudur.
Haber 3: “İskele’de Korkutan Kaza” (“İskele’de Korkutan Kaza”, 2017).
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Analiz 3: Haberde, İskele-Lefkoşa yolunda trafik kazası gerçekleştiği bilgisi
verilmiştir.
Görülebileceği gibi haberde herhangi bir bilgi verilmemesi yanı sıra,
okuyucuyu sayfaya çekebilmek için "korkutan kaza" ifadesine yer verilmiştir.
Basın mensupları, yaptığı bir haberle okuyucuya talep ettiği bilgiyi
verebilmelidir. Ancak bu haberde, herhangi bir bilgi verilmemesine karşın,
sadece "detayların ilerleyen vakitlerde servis edileceği" yönünde bir ifadeye de
yer verilmiştir.
Olay yerinden yaralanan bir kişinin yerde yatmakta olduğu görselinin verilmesi,
özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle etik ihlale sebep olmuştur. Basın, üstün
bir kamu yararı olmadığı müddetçe, bireylerin, hele de kaza gibi olaylara
karışan bireylerin özel hayatının gizliliğine önem göstermekle mükelleftir.
Basının haber verme gibi bir görevi olmasına karşın, henüz kaza ile ilgili bilgi
sahibi olmayan kazazedenin ailesine bu tür bilgileri "abartılı" yazım şekilleriyle
bildirmemesi gerekmektedir.
Dahası, bahsi geçen gazetelere sadece reşit bireylerin değil, 18 yaş altındaki
bireylerin de girdiği göz önüne alındığında, bireylerde travmatik bir süreç
doğurabilecek bu tür fotoğrafların yayımlanması da, kamu sağlığı ve kamu
düzeninin korunmasına ilişkin ilkelere aykırılık göstermekte; etik ihlale yol
açmaktadır.
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Haber 4: “"Ölüme sebebiyet" zanlısı teminatla serbest” (“"Ölüme sebebiyet"
zanlısı teminatla serbest”, 2017).

Analiz 4: Haberde, yakın dönemde gerçekleşen ölümlü bir trafik kazası ile ilgili
süren yargılamaya ilişkin bilgiler verilmiştir.
İlgili kazaya sebebiyet verdiği şüphesi ile tutuklu bulunan bir kişinin, henüz
yargılama bitmemiş ve tutuksuz yargılama kararı alınmış olduğu halde, ad ve
soyadının açık, fotoğrafının ise puslandırılmadan verilmesi, ayrıca “ölüme
sebebiyet”

zanlısı

serbest

başlığının

kullanımı,

lekelenmeme

hakkına/masumiyet karinesine aykırılık teşkil etmektedir.
Basın emekçilerinin bu tür olaylarda çoğu zaman duygusal davrandığı bilinen
bir gerçekliktir. Sırf bu sebeple, henüz suçluluğu mahkeme huzurunda
kanıtlanmamış bireyler hakkında suçlayıcı yayınlar yapılabilmektedir. Hali
hazırda elinde olmayan sebeplerle bir başkasının ölümüne sebebiyet vermek
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suçundan yargılanan bir bireyi, toplum önünde suçlu ilan etmek, mahkeme
tarafından suçsuz bulunsa dahi, “suçlu damgasını yemesine” sebebiyet
verecektir.
Bu kapsamda, ilgili haber, belirtilen sebepler çerçevesinde, etik ihlaller yer
almaktadır.
2. SİYASİ HABERLER: MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ HABERLERİ
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Haber 1: “Ulutaş 2018 Seçimlerini ve Adaylarını Yazdı” (“Ulutaş 2018
Seçimlerini ve Adaylarını Yazdı”, 2017).

…
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…
Analiz 1: Haberde, KKTC 2018 Erken Milletvekilliği Seçimlerine girecek siyasi
partilere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaşan yazar; Demokrat
Parti’nin, barajı geçip geçemeyeceği yönündeki tartışmanın, DP lehine
sonuçlanacağını belirtirken, ilgili partinin aleyhteki görüş mensuplarına, “orta
parmaktan mamul vezir parmağı yedireceği” ifadesi, kamu düzeni ve sağlığını
olumsuz yönde etkileyecek ve eleştiri sınırını aşan bir ifade olup, etik ihlale yol
açmıştır.
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Haber 2: “Taner Uluştaş’tan mesajınız var” (“Taner Uluştaş’tan mesajınız var”,
2017).

Analiz 2: Yazarın, çeşitli siyasilere ilişkin görüş ve eleştirilerine yer verilmiştir.
Etik İhlal Sebebi: Yazarın, gerek milletvekillerine yönelik “ense ve gerdan
büyütme”; dönemin Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na yönelik, yargılama dahi söz
konusu olmayan bir olay çerçevesinde, oğlunun “karaktersiz olduğu” vurgusu
eleştiri sınırının aşılmasına yol açmış; onur ve saygınlığı zedelemesi
yönünden kişilik haklarının ihlali sebebiyle, etik ihlal oluşmasına neden
olmuştur.

129
Haber 3: “Şimdi seçim olsa hangi partiler?” (“Şimdi seçim olsa hangi partiler?”,
2017).
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Analiz 3: Haberde, yazarın milletvekilliği seçimine yönelik yorumlarına yer
verilmiştir.
Yazarın, bir siyasi partiyi “tecavüzcü”, halkı ise “tecavüz edilen” olarak tasvir
etmesi; ayrıca, haklın tecavüzcüsüne aşık olduğunu belirtmesi, toplumu ve
ilgili siyasi partiyi hedef alan onur kırıcı nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda ilgili
haber, etik ihlal içermektedir.
C. DİYALOG
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1. ADLİ HABERLER
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a. UYUŞTURUCU HABERLERİ
Haber 1: “Bir taşla 3 kuş” (“Bir taşla 3 kuş”, 2017).
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Analiz 1: Haberde, evinde Hintkeneviri olduğuna inanılan bir kişi ve aynı suçtan
iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla ilgili mahkeme duruşmasına yönelik
bilgiler bulunmaktadır.
Kıbrıs Türk basınının, özellikle, “yerli olmayan zanlılar”la ilgili daha acımasız
olduğu gözlemlenmiştir. Dünyanın pek çok yerinde küçük çaplı uyuşturucu
tasarrufları ile ilgili ileri işleme dahi gidilmezken; ülkemizde hintkeneviri
tasarrufu suçlamasıyla gözaltına alınan bireyler, mahkemeye çıkarılıp hapis
cezasına çarptırılma ihtimaliye karşı karşıya kalmakta; buna ek olarak,
kullanıcı durumunda bulunan bireylerin, gazete sütunlarını doldurması,
bireylerin geleceği için riskler barındırmaktadır.
Bireylerin, özellikle de öğrencilik çağında kullandığı maddelerden ötürü
gözaltına alınması ve haber yapılarak ifşa edilmesi, mezuniyetlerinden sonra
girecekleri

profesyonel

hayatlarında

birer

engel

olarak

karşılarında

durmaktadır.
Bahsi geçen haberde, bireylerin artık neredeyse tüm dünyada ciddi bir suç
olarak görülmeyen hintkeneviri tasarrufuyla ilgili olarak gözaltına alınmalarının
haber yapılmasıyla ilgili olarak ciddi sorunlar bulunmaktadır. İlk olarak, ilgili
maddenin bulundurulmasının ülkemizde suç olmasına karşın; haberde geçen
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bilgide, bulunan maddenin hintkeneviri olduğuna yönelik kesin ifadeler
bulunmamaktadır.
Üstelik, tahminen, polis tarafından emare alınan maddenin analizi henüz
yapılmamıştır. Dolayısıyla tahkikatı sürdüren polis memuru, mahkemede
bulunan maddenin hintkeneviri olabileceğine yönelik şüpheleri olduğunu ifade
etmiştir. Ancak, polisin verdiği ifadenin doğru olduğuna yönelik bir karar henüz
mahkeme tarafından verilmemiştir.
Bu gerçek ortadayken, davayı mahkeme salonlarında takip eden basın
mensuplarının, haberi hintkeneviri üzerine kurgulaması ve çoğu zaman
bireylerin bağımlı oldukları maddeden kurtulabilmesi için tedaviye ihtiyaç
duyduğu gerçeğini düşünmeden bireyleri ifşa etmesi, bahsi geçen bireylerin
geleceği üzerine tahakküm kurulmasına neden olmaktadır.
Netice itibariyle, henüz suçluluğu kesinleşmeyen bireyler, basın mensupları
tarafından suçlu ilan edilerek masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına
aykırı habercilik yapılmış; etik ihlal söz konusu olmuştur.
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Haber 2: “Satıcı hapis yatacak” (“Satıcı hapis yatacak”, 2017).
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Analiz 2: Haberde, tasarruflarında uyuşturucu ele geçirilen iki sanıktan,
kullanıcı olan hakkındaki denetimli serbestlik ve satışı gerçekleştirdiğine
hüküm verilenin hapis cezası mahkumiyetine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Yargılama süreci sonlanmış ve ilgililerden biri hakkında hüküm verilmiş
olmasına karşın; hakkında denetimli serbestlik kararı verilen ilgilinin ad ve
soyadının açık ve fotoğrafının puslandırılmadan verilmiştir.
Uyuşturucu kullanıcısı olsa dahi, KKTC’de bu hususta denetimli serbestlik söz
konusudur. Yani ilgili kişi, belki de belirli şartlar dahilinde denetimli serbestlik
hükümlerine tabi tutulacak ve mahkeme tarafından uygun görülen süre boyu
kontrollerinin gerçekleşmesi yönünde yaklaşım sergilenerek, ilgili sürede
yeniden uyuşturucu kullanımı söz konusu olmaması halinde, doğrudan
topluma geri kazandırılacaktır. Ancak, bu denli suçlayıcı ve afişe edici haber
içerikleri, ilgilinin topluma kazandırılması ve hayatına kaldığı yerden devam
edebilmesi önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır.
Gerek

ad

ve

soyadının

puslandırılmaması

ve

kısaltılmadan

gerekse

yukarıda

verilmesi;
yer

gerek

verilen

çerçevesinde, haberde etik ihlal söz konusu olmuştur.

fotoğrafının

diğer

hususlar
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Haber 3: “Jakob aklandı” (“Jakob aklandı”, 2017).

Analiz 3: Haberde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir zanlının kefaletle
serbest bırakılması ve Alman uyruklu bir başka şüphelinin suçsuz olmasına
yönelik bilgiler verilmektedir.
Haberde, yasalara göre suç olarak belirtilen hintkeneviri tasarrufu ile ilgili
tutuklanan 2 kişinin kişilik haklarının açıkça ihlal edildiği gözlemlenmektedir.
Suçluluğu henüz mahkeme tarafından kanıtlanmamış bireyler, dahası
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sonradan suçsuz olduğu da tespit edilen bir bireyin ismi ve soy ismi açıkça
yazılarak, özel hayatlarının gizliliği ve masumiyet karinesi ihlal edilmiştir.
Gazetecilik Meslek İlkeleri, yayımlanan haberlerde, bir insanın davranışının
veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun
ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden, cinsel
kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir
özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmaması gerektiğini
açıkça ifade etmektedir. Ancak bahsi konu haberde görüleceği üzere, suçsuz
olduğu belirtilen kişinin milliyetinden belirtilerek; algısı farklı bir noktaya
çekilmektedir.
Netice itibariyle haberde, teminatla serbest kalan zanlının ad ve soyadının açık
verilmesi; yine olayla ilgisi bulunmadığı anlaşılan kişinin adının da haber içinde
verilmesi, yine uyruk bilgisi, kişilik hakları; masumiyet karinesi; lekelenmeme
hakkı ve din-dil-ırk-uyruk ile ilgili hususlara ilişkin saygı prensibi çerçevesinde
etik ihlale yol açmıştır.
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Haber 4: “Şok baskın” (“Şok bakın”, 2017).
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Analiz 4: Haberde, Topçuköy’de bir eve operasyon düzenleyen narkotik
ekiplerinin, 300 gram hintkeneviri olduğu düşünülen bir madde ile bir miktar
kokain olduğu düşünülen maddenin ele geçirilmesi ve konuyla ilgili 4 kişinin
tutuklanmasına yönelik bilgi bulunmaktadır.
Gazetecilik Meslek İlkeleri, basın yayın organlarının masumiyet karinesine
saygılı olması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Suçluluğu yargı kararıyla
sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan
kaçınılması gerektiği ve yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve
savunmaların adil ve dengeli biçimde aktarılması gerektiği ifade edilirken,
bahsi geçen haberde zanlının sadece suçlandığı iddialar habere konu
olmuştur.
Dolayısıyla, zanlılar, mahkeme tarafından suçlu ilan edilmediği halde suçlu gibi
gösterilip tutukluluk kararı süresince isimlerinin açıkça belirtilerek, etik ihlale
yol açmıştır.
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b. SİRKAT HABERLERİ
Haber 1: “Yurt dışına çıkışı yasak” (“Yurt dışına çıkışı yasak”, 2017).

Analiz 1: Haberde, Girne'de kasiyer olarak çalıştığı dönemde müşterilen
oynadığı ve kaybettiği kuponları tutarından az göstererek çaldığı öne sürülen
bir zanlıyla ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir.
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Haberin ikinci paragrafında, zanlının Eylül ayında söz konusu suçu "işlediği"
açıkça ifade edilmiştir. Halbuki, mahkeme zanlının henüz suçu işlediği
yönünde herhangi bir kararda bulunmamıştır.
Mahkeme salonundan konuyu aktaran basın muhabiri, zanlının işlediği suçları
polisin ifadeleri üzerinden kamuoyuna duyururken, zanlının avukatı ve
savcının yaptığı açıklamayla ilgili herhangi bir görüşe yer vermediği
gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, haber tek taraflı olarak kamuoyuna servis
edilmiştir.
Öte yandan, suçluluğu henüz mahkeme tarafından kanıtlanmayan zanlının
açık isim ve fotoğrafının yayınlanması ise etik ihlallere yol açmaktadır.
Gazetecilik Meslek İlkeleri konuyla ilgili özel yaşamın gizliliğinin esas
olduğunu, üstün bir kamu yararı olmadıkça veya kişinin rızası alınmadıkça özel
yaşamın gizliliğinin ihlâl eden habercilik yapılmaması gerektiğini ifade etmiştir.
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Haber 2: “3 bin lira çalmakla suçlanıyor” (“3 bin lira çalmakla suçlanıyor”,
2017).

Analiz 2: Haberde, Gönyeli Kiler Market'te çalışmakta olan kasiyerin çalıştığı
kasadan 3 bin lira çaldığı iddia edilmektedir.
Mahkeme tarafından hüküm verilmemiş olmasına karşın; suçu işlediği sadece
iddiadan ibaret olan şahsın fotoğrafı ve ad-soyadının açık verilmesi masumiyet
karinesi, kişilik hakları ve lekelenmeme hakkı açısından aykırılıklara neden
olmuştur.
Ayrıca, bahsi geçen haber “tek taraflı” olarak yapılmıştır. Mahkemede ifade
veren polis mensubunun iddialarını aktaran basın mensubu, zanlı avukatı ve
savcının açıklamalarına yer vermeyerek, her haberin iki tarafı olduğu ve iki
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tarafın da söz hakkı olduğu gerçeğini göz ardı etmiştir. Basın, yargı süreci
devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde
aktarmalıdır.
İlgili yönlerden haber, etik ihlal içermektedir.
Haber 3: “Mazbata Gelince Uyandı” (“Mazbata Gelince Uyandı”, 2017).
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Analiz 3: Haberde bir polis memurunun, bir vatandaşı kandırarak rüşvet aldığı
iddiasına yer verilmiştir.
Bahsi geçen haberin ilk ara başlığında, "bir değil üç kez kandırdı" şeklinde
kesin bir ifadeye yer verilmiştir. Suçluluğu henüz mahkeme tarafından
kanıtlanmayan zanlının polis ifadesine dayanılarak suçlu olarak gösterilmesi,
kişilik haklarına aykırıdır. Öte yandan, zanlının fotoğrafının, isim ve soy isminin
açık bir şekilde paylaşılması masumiyet karinesinin ihlal edilmesine yol
açmıştır.
Haberde, henüz suçluluğu kanıtlanmayan bireyle ilgili olarak, "kefil buldu,
kurtuldu" gibi ifadelere yer vermek, sanki zanlıyı suçluymuş ve para verip de
kurtulmuş gibi göstermektedir. Dolayısıyla, mahkeme tarafından hakkında
hüküm

verilmeyen

zanlının

basın

tarafından

gözlemlenmektedir.
Haber, ilgili yönlerden etik ihlal içermektedir.

suçlu

ilan

edildiği
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Haber 4: “Çaldıklarını sattılar” (“Çaldıklarını sattılar”, 2017).
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Analiz 4: Haberde, Lefkoşa'da 3 evde hırsızlık yaptığı iddia edilen bireylerle
ilgili yargılama sürecine ilişki bilgilere yer verilmiştir.
Haberin giriş cümlesinde, zanlıların suçu işlediğine yönelik kesin ifadeler
bulunmaktadır. Halbuki, mahkeme bahsi geçen davayla ilgili henüz bir karara
varmamış; zanlıların, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine
karar vermiştir.
Haberde, muhabirin yeterli bilgisi olmaması veyahut dikkatsizliği sebebiyle;
"hükümsüz tutuklu" olarak cezaevine gönderilen zanlılar hakkında "tutuksuz
yargılanmak" ifadesi kullanılmıştır. Bahsi geçen ifade tamamen hatalı bir ifade
olup, okuyucuda kafa karışıklığı yaratabilecektir. Mahkemeleri takip eden
muhabirlerin, hukuki terimler ile ilgili, daha fazla bilgi sahibi olması ve/veya hali
hazırda hassas olan bu haberlerde daha dikkatli olması gerekmektedir.
Öte yandan, suçlu bulunsalar dahi, şahısların cezalandırıldıkları süreden
sonraki hayatı göz önüne alınmalı ve yine çevrelerindeki insanların üzerindeki
olumsuz etki oluşmasına sebebiyet verecek şekilde, ad soyad ve fotoğrafının
açık verilmemesi gerekirken; haberde ilgili unsurların tümünün açık verilmesi
de, etik ihlale yol açmaktadır.
Genç yaşlarda suç işleyen ve hapse giren bireylerin, topluma kazandırılmak
yerine toplumdan dışlanması, ileride daha ciddi suçları işleyebilmelerine
olanak sağlamaktadır. Buna benzer bir ifade, polis memurunca mahkemede
verilen ifadedeki "zanlıların buna benzer sabıkası bulunduğu" kısmında da hali
hazırda bulunmaktadır.
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c. KAZA HABERLERİ
Haber 1: “Sütlüce ona dua ediyor” (“Sütlüce ona dua ediyor”, 2017).
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Analiz 1: Haberde,

Ercan-İskele anayolunda meydana gelen bir trafik

kazasıyla ilgili geniş bilgi ve yaralı hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
Gazetecilik Meslek İlkeleri’nde kaza ve cinayet haberlerinde kan ve şiddet
unsurları içeren fotoğraf ve görüntülerin yayınlanmaması yönünde kesin bir
ifade bulunmaktadır. Ancak bu haberde görülebileceği üzere, kaza geçiren
bireyin, “kanlar içinde fotoğrafı” kamuoyuna servis edilmiştir.
İlgili haberde, kaza yapmış insanın ve aracın fotoğrafının açıkça servis
edilmesi caydırıcılık sınırını aşan ve kamu sağlığını olumsuz etkileyebilecek
niteliktedir. Kişilik hakları çerçevesinde kabul edilen ad ve soyadının izinle
kullanılabileceği kuralı, ilgili haberde ihlal edilmiştir. Bu durum kişilik hakkı ve
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özel hayatın gizliliğinin ihlali olduğu kadar; ilgililerin , olaydan henüz haberdar
olamayan yakınlarının panik yaşamasına neden olabilmektedir.
Basın mensupları, haberleri servis ederken, özellikle kaza gibi hassas
haberlerde, daha dikkatli düşünmeleri gerekmektedir. Kazazedenin isim ve
fotoğrafının açık bir şekilde basına servis edilmesi, konuyu henüz duymamış
aile yakınlarının haberi, internet ortamından almasına neden olmaktadır.
Haber, ilgilinin yakınlarının olduğu kadar, kamunun düzen ve sağlığını da
olumsuz etkiler niteliktedir.
İlgili yönlerden haber, etik ihlal içermektedir.
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Haber 2: “Dikkatsizlik kaza yaptırdı” (“Dikkatsizlik kaza yaptırdı”, 2017).
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Analiz 2: Haberde, Hamitköy yakınlarında gerçekleşen bir trafik kazasına
ilişkin, tarafların sağlık durumlarını da içeren bilgilere yer verilmiştir.
İletişim Etiği İlkeleri’nden “kamu yararı”, pek tabi, toplumun bilinçlenmesi; kötü
sonuç doğurucu olaylar çerçevesinde caydırıcı etki yaratma; muhtemel
gelecek zararları önleme unsurlarını içerse de, bir diğer önemli ilke olan “kamu
sağlığı” çerçevesinde, kaza vb. olaylarda, her ne kadar caydırıcı olması için
geniş yer verildiği düşünülebilecek/ileri sürülebilecek olsa da, belirli hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda da, ilgili haberde, yoldan çıkmış,
devrilmiş ve ezilmiş bir araç görseline yer verilmesi, caydırıcılık sınırını aşan
ve kamu sağlığını olumsuz etkileyebilecek niteliği haizdir.
Diğer yandan, tıpkı kamu sağlığı gibi önem arz eden bir diğer yasal temelli
iletişim etiği ilkesi de, “özel hayatın gizliliği”dir. Kişilik hakları çerçevesinde
kabul edilen ad ve soyadının izinle kullanılabileceği kuralı, ilgili haberde ihlal
edilmiştir.
Bu durum kişilik hakkı ve özel hayatın gizliliğinin ihlali olduğu kadar; ilgililerin
olaydan henüz haberdar olamayan yakınlarını, panik ve endişeye sevk
edebilme ve yine aynı zamanda, taraflardan birinin yakınlarının, diğer tarafa
ve/veya yakınlarına yönelik şiddet unsuru içeren yaklaşımlarda/davranışlarda
bulunmasına da yol açabilme gibi istenmeyen durumları tetikleyebilecektir.
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Haber 3: “Cana değil mala zarar geldi” (“Cana değil mala zarar geldi”, 2017).

Analiz 3: Haberde Lefkoşa gerçekleşen bir trafik kazasına ilişkin bilgilere yer
verilmiştir.
Haberde, Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde bir anlık dikkatsizlik sonucu iki aracın
çarpıştığına yönelik detaylı bilgilere yer verilirken; yaralının sedyede yatarken
çekilen fotoğrafının yayınlanması yakınlarını telaşa düşürme ihtimali sebebiyle
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ve rahatsız edici olduğundan (kamu sağlığını etkileyici ve özel hayatın gizliliğini
ihlal edici olması yönünden) dolayı etik ihlaller içermektedir.
İlgililerin açık ad ve soyadlarının gazetede servis edilmesi, özel hayatın gizliliği
ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Gazetecilik Meslek İlkeleri, özel yaşamın
gizliliğinin esası ve üstün bir kamu yararı olmadıkça veya kişinin rızası
alınmadıkça özel yaşamın gizliliğini ihlâl eden habercilik yapılmaması
gerektiğini açıkça ifade etmektedir.
Haber, ilgili unsurlar nedeniyle, etik ihlal içermektedir.
Haber 4: “Faciadan dönüldü” (“Faciadan dönüldü”, 2017).
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Analiz 4: Haberde, Paşaköy ve Vadili yolları arasında iki aracın çarpması
sonucunda kaza gerçekleştiği ve çok sayıda yaralı olduğuna yönelik detaylı
bilgilere yer verilmiştir.
Bahsi

geçen

haberin

ilk

versiyonlarına

değiştirilmesi

dolayısıyla

ulaşılamamıştır. Ancak kazayla ilgili servis edilen ilk bilgilerde, kaza sonucu 12
kişinin yaralandığı ve 3 tanesinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
Doğruluğu teyit edilmemiş haber sonrasında, Polis Basın Subaylığı'nın yaptığı
açıklama neticesinde, haberlerin tamamı değiştirilmiş ve yaralı sayısı
azaltılmıştır.

Haberlerde, bilginin doğruluğu teyit edilmesi önem arz

etmektedir.
Öte yandan "Can pazarı yaşandığı" ifadesi, genellikle çok sayıda ölümün
gerçekleştiği haberlerde kullanılmaktadır. Halbuki bahsi geçen haberde can
kaybı yaşanmadığı belirtilmektedir.
Ayrıca, kazada yaralan kişilerin ilk yardım yapılırken fotoğrafının çekilip
haberde kullanılması ve ad-soyadlarının açık bir şekilde belirtilmesi, haberin,
yararlıların aileleri veya çevrelerince görüldüğü takdirde panik ve endişe
yaratabilmesine yol açmaktadır.
Dolayısıyla, haber içeriğinde ciddi etik ihlaller bulunmaktadır.
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Haber 1: “Çakıcı: Kilit parti olacağız” (“Çakıcı: Kilit parti olacağız”, 2017).

Analiz 1: Hahberde, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı ve Milletvekili Mehmet
Çakıcı’nın, partisinin yapılanması ve seçim süreci hakkındaki açıklamalarına
yer verilmiştir.
Mehmet Çakıcı’nın, dönemin iktidar partisine yönelik, haberde yer alan “rüşvet,
yolsuzluk ve hırsızlık düzeni”nden kurtulacağız yönündeki onur ve saygınlığı
zedeleyici, yine bu yönde bir kesin delil olmadıkça bu kesinlikte ifadelerde
bulunulamayacak ölçüde suçlayıcı ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri, etik
ihlale yol açmıştır.
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Haber 2: “Ne demek umut yok” (“Ne demek umut yok”, 2017).

159

Analiz 2: Haberde, CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman’ın,
partisinin 47. yıl kuruluş yıl dönümü kutlamasında gerçekleştirdiği konuşmanın
geniş detaylarına yer verilmiştir.

Erhürman’ın, mevcut yönetime yönelik yolsuzluk hukuksuzluk gibi onur ve
saygınlığı zedeleyici, yine bu yönde bir kesin delil olmadıkça bu denli kesinlikte
ifadelerde bulunulamayacak ölçüde suçlayıcı ve eleştiri sınırlarını aşan çeşitli
ithamlarda bulunması, ifadeleri, etik ihlale yol açmıştır.

160
Haber 3: “Hesabı benden sorulsun” (“Hesabı benden sorulsun”, 2017).

161

162

Analiz 3: Haberde, CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman’ın 2018
Milletvekilliği erken seçimine yönelik çeşitli açıklamalarına yer verilmiştir.

Haberde, Erhürman’ın, dönemin iktidar partisi olan UBP’ne, aynı zamanda
UBP Genel Başkanı ve Başbakan’a yönelik ağır eleştirileri, masumiyet
karinesini, lekelenmeme hakkını zedeleyici ölçüdedir. Yine onur ve saygınlığı
zedeleyecek ifadeler; eleştiri sınırlarını aşar niteliği haizdir ve etik ihlale yol
açmıştır.
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a. UYUŞTURUCU HABERLERİ
Haber 1: “Şüpheli hareketleri yakalattı” (“Şüpheli hareketleri yakalattı”, 2017).

166

Analiz 1: Haberde, Lefkoşa’da devriye gezen narkotik polislerince, şüpheli
görülen hareketleri nedeniyle, üzerinde arama yapılan bir kişinin, uyuşturucu
olduğuna inanılan maddeler bulundurmak/taşımak sebebiyle göz altına
alınmasına ve yargılama sürecine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Haberde, sadece uyuştucu kullanıcısı olduğu şüphesi ile göz altına alınan ve
haberin detayında da suçlarını itiraf ettiği belirtilen ilgili kişinin, ad ve soyadına
kısaltılmadan, açık şekilde ve fotoğrafına puslandırılmadan yer verilmesi, ilgili
ifadeyi baskı ve zorlama altında vererek suçu zorla kabul ettiği ihtimali
çerçevesinde vahim zararlara yol açabilecektir.
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Diğer yandan, yinelemek gerekir ki, uyuşturucu kullanıcısı olsa dahi, KKTC’de
bu hususta denetimli serbestlik söz konusudur. Yani ilgili kişi, belki de belirli
şartlar dahilinde denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulacak ve mahkeme
tarafından uygun görülen süre boyu kontrollerinin gerçekleşmesi yönünde
yaklaşım sergilenerek, ilgili sürede yeniden uyuşturucu kullanımı söz konusu
olmaması halinde, doğrudan topluma geri kazandırılacaktır. Ancak, bu denli
suçlayıcı ve afişe edici haber içerikleri, ilgilinin topluma kazandırılması ve
hayatına kaldığı yerden devam edebilmesi önünde ciddi bir engel
oluşturmaktadır.
Yine, suçu kesinleşmemiş birey ile ilgili, bu yöndeki bir haber, masumiyet
karinesini

ve

lekelenmeme

hakkını

zedeleyebilecektir.

Çünkü

polis

sorgusunda “suçlarını kabul etmesi” dahi, mahkeme tarafından hüküm
verilmesi ile denk tutulamamaktadır.
Bu nedenlerle, haberde, etik ihlal oluşumu söz konusu olmuştur.
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Haber 2: “Öğrenci evinde uyuşturucu” (“Öğrenci evinde uyuşturucu”, 2017).

Analiz 2: Haberde, polisin aldığı ihbar sonucu düzenlediği operasyonda, 2
öğrencinin ikamet ettiği Lefkoşa’daki bir evde, uyuşturucu bulunduğuna ilişkin
bilgiler verilmiştir.
Haberde, henüz tutuklu bulunan ve yargılamaları süren iki şüphelinin, ad ve
soyadlarının kısaltılmadan verilmesi ve fotoğraflarının puslandırılmaması,
gerek masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının zedelenmesine;
gerekse önceki analizde de ifade edilen ilgililerin topluma geri kazandırılması
asıl hedefine aykırılık teşkil etmektedir. Bu kapsamda haberde, etik ihlale söz
konusudur.
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Haber 3: “Girne ve Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonu” (“Girne ve Lefkoşa’da
Uyuşturucu Operasyonu”, 2017).
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Analiz 3: Haberde, 2 zanlının, uyuşturucu bulundurma suçundan yargılanmaya
başlaması ve ilgili bulunduğu düşünülen 6 kişinin tutuklanması hakkında
detaylara yer verilmiştir.
Henüz suçu kesinleşmemiş olmasına karşın, adları doğru şekilde kısaltılarak
verilen zanlılardan birinin, yüzü tanınacak şekildeki fotoğrafı puslandırılmadan
verilmiş; masumiyet karinesine ve kişilik haklarına aykırılık teşkil etmiştir.
Haber 4: “Kullanıcılar satıcıyı ihbar etti” (“Kullanıcılar satıcıyı ihbar etti”, 2017).

171

172

Analiz 4: Haberde, Girne’de bir evde uyuşturucu bulunması ve evde kiracı
olarak bulunan kişilerin tutuklanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Haber içeriğinde yargılamanın sürdüğü ve bu süreçte ilgililerin tutuklu kalacağı
belirtilirken; haber görselinde puslandırılmaksızın yüzlerin yer aldığı fotoğraf
kullanılması, yine zanlıların açık ad ve soyadlarına yer verilmesi, masumiyet
karinesi ihlaline yol açmıştır. Aynı zamanda suçu sabit oluncaya değin
herkesin suçsuz olduğuna ilişkin ilke de zedelenmiş; lekelenmeme hakkına
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aykırı

yayıncılık

gerçekleştirilmiştir.

İlgili

yönlerden

içermektedir.
b. SİRKAT HABERLERİ
Haber 1: “Çekleri yakmışlar” (“Çekleri yakmışlar”, 2017).

haber

etik

ihlal
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Analiz 1: Haberde, Lefkoşa’da bir otobüs şirketinin ofisinden çek çalınmasına
ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Zanlılardan birinin adı ve soyadı açık verilirken; 17 yaşındaki zanlının adı
sadece ad ve soyadının baş harfleri ile verilmiştir. 17 yaşındaki zanlı ile ilgili
yaklaşım yerindeyken; diğer zanlının ad ve soyadının kısaltılmadan
yayınlanması, soruşturma süren ve yargılama devam eden bir dava ile ilgili
yine masumiyet karinesi ihlaline yol açmıştır.
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Her ne kadar zanlıların suçlarını ifade ettiği belirtilse de, mahkeme tarafından
suçu hükmen sabit oluncaya değin (mahkeme hüküm verene kadar), ilgililer
suçsuz kabul edilmektedir ve basın da bu hususta gerekli özeni göstermeli,
ilgilileri hükümlü olarak lanse etmemelidir.
Yine haber görselinde, her ne kadar kendi çabaları ile yüzlerini kapatsalar da,
puslandırılmamış şekilde zanlıların fotoğrafına yer verilmiştir.
Haber ilgili yönlerden etik ihlal içermektedir.
Haber 2: “Kayınvalidesinin şikayeti ile yakalandı” (“Kayınvalidesinin şikayeti
ile yakalandı”, 2017).

176

Analiz 2: Haberde, sahip olduğu şirketin adı da belirtilerek, bir müteahhitin
kayınvalidesine ait evi bir başkasına kiralaması hakkında bilgilere yer
verilmektedir.
Haberde belirtildiği üzere, zanlının yargılaması sürmekte ve tutuksuz
yargılanmaktadır. Ancak haber görselinde yüzünün açıkça görüldüğü fotoğrafı
puslandırılmaksızın ve ad-soyadı kısaltılmaksızın, açık şekilde yayınlanmıştır.
İlgili hususlar, yine masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı yönünden ihlale
neden olmuş; etik ihlal içeren yayıncılık söz konusu olmuştur.
Haber 3: “Çalıp hurdacıya sattılar” (“Çalıp hurdacıya sattılar”, 2017).

177

178

Analiz 3: Haberde, Demirhan’da bir ambardan muhtelif eşyalar çaldığı
gerekçesi ile yargılanan iki şüphelinin, yargılama süreci hakkında bilgiler
verilmiştir.
Mahkeme tarafından hüküm verilmemiş yani suçları henüz kesinleşmemiş
olmasına karşın; şüphelilerin ad ve soyadlarının açık verilmesi, ayrıca
şüphelilerden birinin fotoğrafının puslandırılmadan verilmesi, etik ihlale yol
açmıştır.
Haber 4: “Büfe fareleri kodeste” (“Büfe fareleri kodeste”, 2017).

179

Analiz 4: Haberde, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir büfenin
kapısını kurmak suretiyle, sirkat-hırsızlık eylemi ile suçlanan şüphelilerin
tutuklandığı ve yargılama süreçlerinin bekledikleri belirtilmiştir.
155 TL, 27 paket tütün ve 70 paket çalmakla suçlanan zanlıların; henüz tüm
bulgular toplanıp değerlendirilememesi sebebiyle, 3 gün daha tutuklu kalması
yönünde mahkeme emir verirken; başka bir deyişle, henüz yargılama süreci
devam edip, zanlıların suçu işlediği bir yönünde hüküm verilmemişken;
haberde, her ne kadar suçlarını kabul ettikleri ifadesi yer alsa da, yukarıda da
belirtildiği gibi, mahakeme huzurunda mı yoksa polis sorgusu altında mı
kabulün söz konusu olduğu önem arz etmektedir. Çünkü yukarıda da
değinilerek belirtilen hallerde, bu kabulün baskı ve zorlama altında alındığını
tespiti sağlanırsa, geçersizliği söz konusu olabilmektedir. Hal böyleyken,
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zanlıların suçu işlediği kesin hükümlüler olarak lanse edilmesi, masumiyet
karinesi, lekelenmeme hakkı ve kişilik haklarına aykırılık nedeniyle, etik ihlale
neden olmuştur.
Diğer yandan, belirtilmelidir ki, haber başlığında kullanımı söz konusu olan
“büfe fareleri” ifadesinin de, tıpkı henüz suçu kesinleşmemiş ve suçla ilişkili
olmadıklarının ortaya çıkması ihtimali bulunan -ki masumiyet karinesi
kapsamında, zaten suçu kesinleşmediği için hukuki açıdan masum kabul
edilen- bireylerin, suçlu olarak lanse edilmesi gibi, onur ve saygınlığı zedeleyici
niteliği haiz olması nedeniyle, etik ihlal sebebidir.
c. KAZA HABERLERİ
Haber 1: “Eski milletvekili Mertekçi trafik kazasında yaşamını yitirdi” (“Eski
milletvekili Mertekçi trafik kazasında yaşamını yitirdi”, 2017).
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Analiz 1: Haberde, eski bir milletvekilinin karıştığı kaza ve bu kaza sonucunda
hayatını kaybettiği belirtilmiştir.
Haber görselinde kullanılan tamamen ezilmiş araç fotoğrafı, toplum sağlığını
olumsuz yönde etkileyici nitelik taşımaktadır. Bu nedenle böyle bir görselin
tercihi yerinde olmamış; etik ihlal içeren yayıncılık gerçekleştirilmiştir.
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Haber 2: “Traktör ikiye bölündü” (“Traktör ikiye bölündü”, 2017).

Analiz 2: Haberde, Gazimagosa bölgesinde yer alan Dörtyol köyü girişinde, bir
salon araç ile bir tırın karıştığı trafik kazasına ve ilgili araç sürücülerinin
yaralandığı bilgilerine yer verilmiştir.
Belirtildiği gibi, basını bilgilendirme görevi kapsamında doğru haberlerle
toplumu bilgilendirme ve kamu yararı çerçevesinde, örneğin suç konusunda
caydırıcılık etkisi yaratan içerikler oluşturma görevi gibi, kaza vb. olaylarla ilgili
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de

bilinci

arttırabilmek

amacıyla,

dikkat

çekici

haberler

yapması

beklenmektedir. Ancak, bahse konu haberler hazırlanırken, kamu sağlığını
zedelememe (koruma) ilkesi de dikkate alınması gerekliliği yüksek önemi
haizdir. Bu kapsamda, haber görseli olarak yer verilen ezilmiş araç fotoğrafı,
caydırıcı etkisinin ötesinde, kamu sağlığını zedeleyici nitelik taşımaktadır.
Üstelik, ezilmiş aracın fotoğrafına dahi yer vermek uygunsuzken; ilgili
fotoğraftaki aracın kapısını kaplayan şekilde her ne kadar puslandırılmış da
olsa açıkça anlaşılabilen kan izleri de yer almakta ve açıkça görülebilmektedir.
Diğer yandan, kazaya karışan sürücülerinin ad ve soyadlarının açık verilmesi,
özel hayatın gizliliğini ihlal edici bir nitelik taşımaktayken; aynı zamanda,
tarafların yakınlarını panik ve endişeye sevk edilecek etkiyi haizdir. Ayrıca, “şu
aracın şu araca çarpması sonucu…” diğer tarafın yakınlarınca, karşı tarafa
ve/veya yakınlarına zarar verebilecek davranışlar içerisine girilebilmesi de
olasıdır.
Bahse konu unsurlar çerçevesinde, haberde, etik ihlal/ihlaller söz konusu
olmuştur.
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Haber 3: “Takla attı, sürüklendi” (“Takla attı, sürüklendi”, 2017).

185

Analiz 3: Haberde, Lefkoşa-Magosa yolunda gerçekleşen bir trafik kazası ile
ilgili detaylı bilgiler verilmiştir.
İlgili trafik kazasının, sürücünün tedbirsizliği ve ihmalkârlığı sonucu
gerçekleştiği vurgulanır ve bu bilgi polis basın subaylığına dayandırılırken;
haberin yapıldığı gün gerçekleşen kazanın, bu sebeplerle gerçekleşip
gerçekleşmediğinin tespit edilmiş olması güçtür. Diğer yandan, kaza yapan
sürücünün, ad ve soyadının, ayrıca araç görselinin verilmesi, ilgilinin henüz
olayı haber almamış yakınlarını panik ve endişeye sevk edebilecektir.
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Haber 4: “Paşaköy’de feci kaza: 4 yaralı” (“Paşaköy’de feci kaza: 4 yaralı”,
2017).

187

Analiz 4: Haberde, Paşaköy-Vadili Anayolu’nda gerçekleşen bir trafik kazasına
ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Öncelikli olarak, haber başlığında kullanılan “feci kaza” ifadesi, okuyucuları ve
ilgili yolu kullananların çevresini panik ve endişeye sevk edecek niteliktedir.
Diğer yandan, Polis Basın Subaylığı veya başka bir kaynak belirtilmeksizin, bir
sürücünün dikkatsizliği ifadesine yer verilerek, henüz polis soruşturması
tamamlanıp, dava süreci söz konusu olmadan, kesin hüküm verildiği
görülmektedir.
Yine, açık isimlere ve araç plakalarına yer verilmesi ve haber görsellerinde,
ezilmiş araba-yerde yatmakta olan yaralı insan fotoğraflarına yer verilmesi,
yerinde olmamıştır.
Tüm bu hususlar çerçevesinde, özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş; kamu sağlığı
zedelenmiş ve ilgililerin yakınları panik ve endişeye sevk edilmiştir. Bu
çerçevede haberde etik ihlal söz konusudur.
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Haber 1: “Demokrat Parti’de istifa depremi!” (“Demokrat Parti’de istifa
depremi!”, 2017).

190

Analiz 1: Haberde, milletvekilliği seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde, “istifa
depremi” gibi bir başlığa yer verilmesi, bazı diğer siyasi partilerde olduğu gibi,
ilgili partide de, milletvekili aday adaylarının istifa ettiği yönünde algı
yaratmakta oysa ki istifalar, partinin 3 belediye meclis üyesinden gelmiştir. Bu
nedenle, ilgili başlık, seçmen ve toplumda, istenerek veya istenmeyerek farklı
bir algı yaratılmasına yol açmakta; etik ihlale neden olmaktadır.
Haber 2: “Serdar Denktaş’tan Gezici’nin anketine cevap!” (“Serdar Denktaş’tan
Gezici’nin anketine cevap!”, 2017).
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Analiz 2: Haberde, 2018 Milletvekilliği Erken Seçimi’ne yönelik, bir anket
şirketinin hazırladığı ankete yönelik; Demokrat Parti Başkanı Serdar
Denktaş’ın cevap videosuna yer verilmiştir.
Videoda geçen, “alınan paralar karşılığı ankette manipülasyon” suçlayıcı
vurgusu; henüz hiçbir yargılama söz konusu olmaksızın kullanıldığı için, eleştiri
sınırını aşmış, etik ihlale yol açmıştır.
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Haber 3: “İzzet İzcan: ‘Ismarlama Anketlerle Halkın İradesini Çarptırma
Peşindeler’” (“İzzet İzcan: ‘Ismarlama Anketlerle Halkın İradesini Çarptırma
Peşindeler’”, 2017).

Analiz 3: Haberde, BKP Başkanı ve TKP Yeni Güçler Eşbaşkanı İzzet İzcan’ın,
MV. Seçimlerine yönelik gerçekleşen anketlerin manipülasyon içerdiğine ilişkin
eleştirilerine yer verilmiştir.
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İzcan’ın, “500 bin dolara ısmarlama anketlerle halkın iradesini çarpıtma
peşindeler” ifadesi; gerek son dönemde anket sonuçlarını açıklayan anket
şirketleri (en son Gezici Anket Şirketi) ve ankette önde çıkan siyasi
parti/partileri zan altında bırakmakta; masumiyet karinesini zedelemektedir.

E. YENİ BAKIŞ
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1. ADLİ HABERLER
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a. UYUŞTURUCU HABERLERİ
Haber 1: “Tutuksuz yargılanacak” (“Tutuksuz yargılanacak”, 2017).

195

Analiz 1: Uyuşturucu şüphelisi bir birey aleyhine başlatılan soruşturmanın
tamamlanması üzerine, teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna
çıkarılmasına ve yargılamasının tutuksuz süreceğine ilişkin bilgilere yer verilen
haberde; zanlı konumuna gelen bireyin, diğer ifade ile, henüz hakkında bir
mahkeme hükmü söz konusu bulunmayan bireyin, ad ve soyadı, sadece baş
harfleri ile verilmesi gerekirken, açık şekilde verilmiştir.
Ayrıca, ilgilinin haber görselinde kullanılan fotoğrafı da, yüzünün açıkça
görüldüğü ve kolaylıkla tanınabileceği şekilde, puslandırılmadan verilmiştir.
Cezai yargılama süreçlerinde asıl olan, toplumu korumak kadar; bireyleri, eğer
işlemişlerse, suçlardan dolayı “suçluluk duygusu” duyarak yinelemeyecek
duruma getirmek ve aldıkları cezaların bitiminde topluma geri kazandırmaktır.
Oysa ki haberde, henüz suçu işleyip işlemediği dahi kesin olmayan; hakkında
bu hususta mahkeme hükmü bulunmayan bir birey için, masumiyet karinesine,
lekelenmeme hakkına ve kişilik haklarına aykırı şekilde, ilgiliyi “kesin hükümlü”
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gibi yansıtan bir yöntem seçilmiştir. Her üç ihlal neticesinde de, etik ihlal söz
konusu olmuştur.

Haber 2: “Bonzai zanlıları 5 gün daha tutuklu kalacak” (“Bonzai zanlıları 5 gün
daha tutuklu kalacak”, 2017).

197

Analiz 2: Lefkoşa - Ortaköy’de başlayıp, Girne’de son bulan uyuşturucu
operasyonu kapsamında tutuklanan şüphelilerin ek tutukluluk süresi talebi ile
yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmaları ve haklarında 5 gün daha tutukluluk
ve doktor kontrolünden geçirilmeleri kararı verilmesi hakkında bilgilere yer
verilen haberde; şüphelilerin ad ve soyadları, henüz haklarında kesinleşmiş bir
mahkeme hükmü bulunmadığı için, sadece baş harfleri ile yazılmış olması
gerekirken, açık şekilde verilmiştir.
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Diğer yandan, yargılama çerçevesinde zanlı konumuna gelen bireylerin; haber
görselinde, her ne kadar yüzlerini kendi uğraşları ile kapatmış olsalar da,
puslandırılmamış fotoğrafına yer verilmiştir.
Bahse konu her iki husus da, masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına
aykırılık teşkil etmiş; etik ihlale yol açmıştır.
Haber 3: “2 kişi tutuklandı” (“2 kişi tutuklandı”, 2017).
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200

Analiz 3: Haberde, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin
aldıkları ihbar üzerine, Mağusa’da bir apartmanda bulunan iki daireye
operasyon düzenlediği ve operasyonda toplam 47 gr Hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğine ilişkin bilgiler; ayrıca,
şüpheliler hakkında ise açık ad ve soyadları ve bazılarının puslandırılmamış
fotoğraflarına yer verilmiştir.
İlgili hususta yargılama süreci, haberin yayınlandığı dönem henüz yeni
başlamışken; diğer bir ifade ile, tüm bulgular ve deliller toplanıp
değerlendirilmeden ve varsa şahitler dinlenip, ayrıca şüphelilere savunma
hakkı tanınarak, adil yargılama söz konusu olmadan ve tüm bu süreç
neticesinde de hüküm verilmeden; henüz şüpheli konumundaki bireylerin, açık
ad

ve

soyadlarının

puslandırılmamış

ve

verilmesi,
tanınabilecek

ayrıca,

şüphelilerden

şekilde

yüzlerinin

bazılarının,
görülebildiği

fotoğraflarının yayınlanması, gerek lekelenmeme hakkı, gerekse masumiyet
karinesini ihlal ederek; etik ihlale sebebiyet vermiştir.
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Haber 4: “Taşkınköy’de uyuşturucu bulundu” (“Taşkınköy’de uyuşturucu
bulundu”, 2017).

Analiz 4: Haberde, Lefkoşa Taşkınköy’de, alınan ihbar üzerine, polis
tarafından iki şüphelinin ikametgâhında yapılan aramada, uyuşturucu madde
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bulunması zanlıların göz altına alınarak, mahkeme huzuruna çıkarılmaları ile
yargılama sürecine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Henüz suçu işleyip işlemediği dahi kesin olmayan; hakkında bu hususta
mahkeme hükmü bulunmayan iki birey için, masumiyet karinesine,
lekelenmeme hakkına ve kişilik haklarına aykırı şekilde, ilgilileri

“kesin

hükümlü” olarak lanse eden bir üslup kullanımı görülen haberde; şüphelilerin
ad ve soyadları, sadece baş harfleri ile yazılmış olması gerekirken, açık şekilde
verilmiştir. Diğer yandan, haber görselinde, ilgililerin, yüzleri açık şekilde, diğer
ifade ile tamamen tanınabilecek halde, puslandırılmamış fotoğrafına yer
verilmiştir.
Bahse konu hususlar, masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına aykırılık
teşkil etmiş; etik ihlale yol açmıştır.
b. SİRKAT HABERLERİ
Haber 1: “Kefalete bağlandı” (“Kefalete bağlandı”, 2017).
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Analiz 1: Haberde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir garajdan, yedek parçalar
çaldığı şüphesi ile tutuklanan bireye ilişkin bilgilere ve yargılama süreci ile bu
çerçevede alınan tutuksuz yargılanma kararına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
İlgili hususta yargılama süreci neticesinde bir hüküm verilmemişken; henüz
hükümlü değil, zanlı konumundaki bireylerin, açık ad ve soyadlarının verilmesi;
ayrıca, zanlılardan birinin, puslandırılmamış ve tanınabilecek şekilde yüzünün
görülebildiği fotoğrafının yayınlanması, gerek lekelenmeme hakkı, gerekse
masumiyet karinesini ihlal ederek; etik ihlale sebebiyet vermiştir.
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Haber 2: “2 olta çalmakla suçlanıyor” (“2 olta çalmakla suçlanıyor”, 2017).
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Analiz 2: Haberde, değeri 320 TL olduğu belirtilen 2 adet balık oltası çaldığı
şüphesi ile tutuklanan ve yargılaması başlayıp, tutuksuz yargılamasına
mahkemece emir verilen bir birey ve ilgili sürece ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Daha önce de belirtildiği gibi, ceza yargılamalarında amaç bireyin
hükmedilecek cezayı çektikten sonra, topluma yeniden kazandırılmasıyken;
ilgili haberde, iki adet balık oltası çaldığı, henüz mahkeme kararı ile
kesinleşmeyen zanlı hakkında, hükümlüymüşçesine, “kesin sonuç” niteliğinde
bir yaklaşım sergilenmiştir.
Gerek ilgili yaklaşım, gerekse, bu çerçevede zanlının ad ve soyadının
kısaltılmadan, ayrıca yüzünün açıkça tanınabileceği fotoğrafının, haber
görselinde puslandırılmadan kullanımı, masumiyet karinesine, lekelenmeme
hakkına ve kişilik haklarına aykırılık teşkil etmiş; her üç unsur yönünden de,
etik ihlale yol açmıştır.
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Haber 3: “Gencer teminata bağlandı” (“Gencer teminata bağlandı”, 2017).
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Analiz 3: Haberde, Girne’de 2017 yılı içinde C.T. isimli kadını kandırarak para
ve ziynet eşyalarını çaldığı şüphesi ile tutuklanan ve yargılama süreci
çerçevesinde tutuksuz yargılanmasına mahkemece emir verilen zanlı
birey/zanlı ve yargılama süreci hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Haberde, zanlının her ne kadar suçunu itiraf etmiş olduğu belirtilse de, ilgili
yargılama süreci henüz sonuçlanmamış ve bu kapsamda da zanlının suçu
kesinleşip hüküm verilmemişken19, diğer yandan, muhtelif kereler belirtildiği

19

Genel bir açıklama eklenecek olur ise; yargılama süreçlerinde, zanlıların tutukluluk halinde
verdiği ifadeler -suçunu kabul etmiş dahi olsa- avukatının imzasını taşımaması halinde, “baskı
ve zorlama altında” alındığının mahkemede belirtilmesi halinde iptal edilebilir niteliktedir..
Ayrıca, avukatının imzası olması halinde dahi, şüphe söz konusu olması halinde, meslek
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gibi, asıl olan suçluları topluma yeniden kazandırmakken; benimsenen hüküm
verilmişçesine yaklaşım, gerek masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı,
gerekse kişilik hakları yönünden ihlale açmış; bu kapsamda da, etik ihlal söz
konusu olmuştur.
Haber 4: “Seri hırsızlık zanlıları yakalandı” (“Seri hırsızlık zanlıları yakalandı”,
2017).

etiğine aykırı şekilde avukatının ilgili anda orada bulunmama ve sonradan imzalamış olması
ihtimalinin araştırılması gerekmektedir.
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Analiz 4: Haberde, KKTC’de turist olarak bulunan iki kişinin sirkat-hırsızlık suçu
işlediği şüphesi ile ve iki kişinin de, sirkat edilen malları evlerinde sakladıkları
gerekçesi ile göz altına alınması ve yargılama süreci başlayarak, artık zanlı
konumuna geldikleri bahse konu aşama ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Bahse konu iki kişinin, olay yerindeki kamera görüntülerinden tespiti ve diğer
iki kişinin ise, evlerinde sirkat edilen malların bulunması söz konusu olsa dahi;
suçluların rehabilitasyonu (cezai sürecin tamamlanması) sonrası, topluma
kazandırılması asılken, dört zanlının da açık ad ve soyadlarının ve haber
görselinde iki zanlının yüzlerinin puslandırılmadığı fotoğraflarının kullanımı, bu
ilkenin tam aksine, ilgilileri toplum gözünde “hırsız” olarak etiketlemeye hizmet
etmekte; ayrıca, kişilerin ad-soyad ve fotoğraflarının izinsiz kullanılamamasını
kapsamı altına alan kişilik haklarının ihlaline yol açmaktadır.
Diğer yandan, haberde bahsi geçen bulgu ve deliller, suçluluk haline ilişkin
şüpheyi destekleyici niteliği haiz olsa da; yargılama sonuçlanıp, mahkeme
tarafından hüküm verilmeden, zanlıların, hükümlü olarak lanse edilmesi de
suçu sabit oluncaya değin herkesin masum olacağı temeline dayanan
masumiyet karinesine; yine bu çerçevedeki lekelenmeme hakkına aykırılık
teşkil etmektedir.
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Tüm bu unsurlar -yasal ihlaller-, aynı zamanda, iletişim etiği ilkelerine de
aykırılık teşkil etmiş; diğer bir ifade ile, etik ihlale yol açmıştır.
c. KAZA HABERLERİ
Haber 1: “Ölümden döndüler” (“Ölümden döndüler”, 2017).
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Analiz 1: Haberde, Lefkoşa-Girne Anayolu’nda gerçekleşen bir trafik
kazasına ilişkin, tarafların sağlık durumlarını da detayları ile içeren bilgilere
yer verilmiştir.
İletişim Etiği İlkeleri’nden “kamu yararı”, pek tabi, toplumun bilinçlenmesi;
kötü sonuç doğurucu olaylar çerçevesinde caydırıcı etki yaratma; muhtemel
gelecek zararları önleme unsurlarını içerse de, bir diğer önemli ilke olan
“kamu sağlığı” çerçevesinde, kaza vb. olaylarda, her ne kadar caydırıcı
olması için geniş yer verildiği düşünülebilecek/ileri sürülebilecek olsa da,
belirli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda da, ilgili
haberde, yoldan çıkmış, devrilmiş ve ezilmiş bir araç görseline yer verilmesi,
caydırıcılık sınırını aşan ve kamu sağlığını olumsuz etkileyebilecek niteliği
haizdir.
Diğer yandan, tıpkı kamu sağlığı gibi önem arz eden bir diğer yasal temelli
iletişim etiği ilkesi de, “özel hayatın gizliliği”dir. Kişilik hakları çerçevesinde
kabul edilen ad ve soyadının izinle kullanılabileceği kuralı, ilgili haberde ihlal
edilmiştir. Bu durum kişilik hakkı ve özel hayatın gizliliğinin ihlali olduğu
kadar; ilgililerin , olaydan henüz haberdar olamayan yakınlarını, panik ve
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endişeye sevk edebilme ve yine aynı zamanda, taraflardan birinin
yakınlarının, diğer tarafa ve/veya yakınlarına yönelik şiddet unsuru içeren
yaklaşımlarda/davranışlarda bulunmasına da yol açabilme gibi istenmeyen
durumları tetikleyebilecektir.
Netice itibariyle, bahse konu tüm yönlerden, ilgili haberde etik ihlal oluşumu
söz konusu olmuştur.
Haber 2: “Feci kaza” (“Feci kaza”, 2017).
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Analiz 2: Haberde, Karpaz Anayolu civarında yer alan Pamuklu yakınlarında
gerçekleşen bir trafik kazasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Haber içeriğinde, kazaya karışan araçların plakalarına ve tarafların ad ve
soyadlarına, ilgili sitedeki diğer benzer haberlerin aksine ve muhtemelen
haberin hızlı servis edilmesi amacıyla, henüz ilgili bilgilere ulaşılamaması
nedeniyle de olsa, yerinde olacak şekilde değinilmezken; haber görseli olarak
kullanılan, olay yerinde, yol kenarındaki tarlaya savrulmuş ve sağlık ekiplerinin
ilk müdahalelerini gerçekleştirdiği yaralıların fotoğrafı ise, toplum sağlığını
etkileyebilecek olması (kamu sağlığına aykırılık) nedeniyle, ayrıca, ne kadar
ad ve soyadları belirtilmemiş olsa da, ilgililerin özel hayatının gizliliğine yönelik
ihlale yol açması nedeniyle, etik ihlal oluşmasını sağlamıştır.
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Haber 3: “Dikkatsizlik pahalıya patladı” (“Dikkatsizlik pahalıya patladı”, 2017).
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Analiz 3: Haberde, Dikmen-Taşkent Anayolu’nda gerçekleşen bir trafik
kazasında, üç kişinin yaralanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Haber içeriğinde, gerek kazaya karışan iki aracın plakaları, özel hayatın gizliliği
ilkesinin ihlaline; gerekse, tarafların kısaltılmaksızın verilen ad ve soyadları,
kişilik hakkı ihlaline yol açmıştır. Diğer yandan, haber görselinde kullanılan
yoldan çıkmış ve tamamen ezilmiş araç fotoğrafı da, kamu sağlığını gözetme
ilkesine aykırılık teşkil etmiştir. Bu kapsamda, her üç husus da, haberde etik
ihlal oluşmasına yol açmıştır.
Haber 4: “Ayakta durmakta zorlandı” (“Ayakta durmakta zorlandı”, 2017).
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Analiz 4: Haberde, Lefkoşa’da gerçekleşen bir trafik kazasından bahisle,
alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün, aracının direksiyon hakimiyetini
kaybederek, orta refüje ve arından, trafik ışığı direğine çarptığına ilişkin
bilgilere yer verilmiştir.
Öncelikle, haber başlığında kullanılan “ayakta durmakta zorlandı” ifadesi ve
yine haber içeriğinde, kaza ile ilgili haberlerde resmi kaynak olarak kabul edilen
Polis Basın Subaylığı ve/veya başka bir kaynağa dayandırılmaksızın,
sürücünün 230 promil alkollü olduğu bilgisi, doğru habercilik anlayışı ile
bağdaşmamaktadır. Muhabirin alkol değeri ölçümü yapma olasılığı düşük
olduğundan, ancak, olay yerindeki polis ekiplerinden bu yönde bir bilgi alması
olasıdır. Bu yönde bir kaynak belirtilmediği gibi; ilgili ekiplerin de, henüz
soruşturma çerçevesinde aydınlanmamış olay ile ilgili farazi açıklamada
bulunma hakları bulunmamakta; kaynağın olay yerindeki polis ekipleri olarak
gösterilebilmesi ihtimali ortadan kalkmaktadır.
Diğer yandan, haber içeriğinde, kazayı gerçekleştiren sürücünün, “alkollü
olduğu” vurgu ile birlikte; ad ve soyadı da kısaltılmadan verilmiş; gerek toplum
içerisinde, onur ve saygınlığının sarsılmasına yönelik; gerekse, ad ve
soyadının izinsiz kullanımı yönünden kişilik haklarının ihlaline yol açan bir
yaklaşım benimsenmiştir.
Bu hususlar ışığında haberde, etik ihlal/ihlaller söz konusu olmuştur.
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2. SİYASİ HABERLER: MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİ HABERLERİ
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Haber 1: “Kukla seçmeye ve kukla olmaya gerek yok!” (“Kukla seçmeye ve
kukla olmaya gerek yok!”, 2017).

222

223

224

Analiz 1: Haberde, bir sosyolog ve siyaset bilimi uzmanının, ilgili seçimlere
yönelik görüş ve yorumlarına yer verilmiştir.
Haber içeriğinde yer alan “kukla seçmeye gerek yok” başta olmak üzere, gerek
adaylara, gerekse temsili demokrasi çerçevesinde yöneticilerini/temsilcilerini
seçecek olan seçmenlere, topluma yönelik eleştiri sınırlarını aşan, onur ve
saygınlığı zedeleyici ifadeler, etik ihlal oluşumuna sebebiyet vermiştir.

Haber 2: “Bu değirmenin suyu nereden geliyor” (“Bu değirmenin suyu
nereden geliyor”, 2017).
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228

229

Analiz 2: Haberde, dönemin Başbakan’ı, mecvut Ana Muhalefet Partisi Lideri
Hüseyin Özgürgün ile ilgili, malvarlığındaki artış iddiaları çerçevesinde, şahsi
banka hesap bilgilerine, haber sitesi tarafından erişilebilen (elde edilebilen)
ölçüde tüm detaylarıyla (hesap bakiyeleri-bakiyelerdeki değişiklikler-özel
kişilere yapılan ve alınan havaleler de isimleri de belirtilecek şekilde dahil
olmak üzere-) yer verilirken; Özgürgün’ün, ilgili dönemde evli bulunduğu
eşiyle, boşanma süreçlerine ilişkin, görülen davadaki mahkeme içi görüşülen
neredeyse tüm detaylara ilişkin bilgiler verilmiştir.
Öncelikle belirtilmelidir ki, bahse konu haberin, içerikte kullanım bulan ifadeler
itibariyle, KKTC 2018 Erken Milletvekili Seçimi ile doğrudan ilişkilendirilmesi
mümkün görülmemektedir. Ancak, haberin yayınlandığı 16.12.2017 tarihi,
07.01.2018 tarihinde yapılacak seçimlerden çok kısa bir süre öncesine denk
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gelmekte olup; siyasi partilerin ve adayların propaganda süreçlerinin sürdüğü
bir dönemdir. Bu kapsamda, her ne kadar boşanma süreci ile ilgili içerik söz
konusu olsa da, yolsuzluk iddialarının ortaya atıldığı bir dönemde, dönemin
Başbakanına yönelik “Değirmenin suyu nereden geliyor” başlıklı bir haber
yayınlanması, haberin doğrudan doğruya erken genel seçimlerle ilişkili hale
gelmesine yol açmaktadır.
Pek tabi ana akım medya gibi, internet haber sitelerinin de, siyasi
yaklaşımları/patron ve/veya yöneticililerinin siyasi yaklaşımları çerçevesinde
içerik üretimi söz konusu olabilmektedir. Bu noktaya değin, başlıktaki eleştiri
sınırını aşıp aşmadığı tartışmalı olan yaklaşım dışında, etik ihlalden
bahsedilmesi mümkün değildir, çünkü, bireyler ve dolayısıyla, pek tabi basın
mensupları, demokrasi çerçevesinde topluma iyi hizmet edeceğine inandıkları
ve seçilmesini istedikleri adaylara yönelik destekleyici; topluma iyi hizmet
etmeyeceklerine inandıkları ve seçilmesini istemedikleri adaylara yönelik ise,
eleştirel içerikler (haberler) üretebilmekte özgürdürler. Yine Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararları incelendiğinde, basının eleştiri hakkı (haber, bilgi
ve belgeleri yorumlama ve eleştirme hakkı çerçevesinde) kapsamında,
sıradan bireylerin çok daha ötesinde olacak şekilde siyasileri eleştirebilecekleri
ve siyasilerin de bu durumu, sıradan insanlardan daha fazla tolere etmesi
gerekliliği belirtilmektedir. Ancak, siyasilere yönelik yapılan eleştirilerin de
sınırları olmalıdır. Şöyle ki, üne sahip bireylerin ve siyasilerin özel hayatları
zaten “takip altında”dır; ama bu durum, özel hayatlarına ilişkin tüm detayların
da servis edilebileceği anlamını taşımaktadır.
Haberde, Başbakan’ın boşanma süreci, toplumun dikkatini çekecek bir içerik
oluşturmakla birlikte; sadece boşanma sürecinin başladığı ve yüzeysel
detaylarına yer verilmemiş, aksine, H. Özgürgün, eş Özgürgün’ün Avukatının
savunması çerçevesinde, “kusurlu eş” olarak lanse edilmiş; ilgili dönemde,
doğruluğu olsun veya olmasın, H. Özgürgün’ün eşini aldattığı yönündeki
iddialar desteklenmiş, aldatma iddialarına konu 3. kişinin ad ve soyadına,
ayrıca fotoğrafına haber görselinde yer verilmiştir. Tüm bunlarla da
yetinilmemiş; H. Özgürgün’ün banka hesap bilgilerine, boşanma davası
içerisinde mahkemede sunulan bilgilerden edinilebildiği ölçüde, kalem kalem
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giriş çıkışlar ve ilgili işlemlerin tarafı olan isimlerle yer verilmiş; haber görseli
olarak da hesap dökümleri kullanılmıştır.
Bahse konu içerik, belirtilen eleştiri hakkının sınırlarını aşacak şekilde, başta
H. Özgürgün; yine adı geçen İnci Pars ve hesap hareketlerinde taraf olarak adı
geçen şirketlerin/bireylerin giz alanının (özel hayatının) ihlaline neden
olmuştur. Başbakan ile ilgili yolsuzluk iddiaları ileri sürülürken, bahse konu
şirket ve/veya bireylerin isimlerinin verilmesi, aynı iddialara yönelik, ismi
geçenlerin de taraf haline getirilmesine yol açmaktadır. Basının bir görevi de
gerçeklerin aydınlatılması, ortaya çıkarılması olmakla birlikte; detaylı bir
araştırma ve doğruluğu kanıtlanmış bir kaynağa dayanmayan bu denli bilgiler,
ismi geçenlerin tümümün onur ve saygınlığını ve dolayısıyla kişilik haklarını da
ihlal eder niteliği haizdir.
Bu çerçevede belirtilen tüm hususlar, haberde etik ihlal oluşmasına yol
açmıştır.

Haber 3: “Eroğlu hanedanını sürdürmek istiyor” (“Eroğlu hanedanını
sürdürmek istiyor”, 2017).
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Analiz

3:

Haberde,

KKTC’nin

eski

Başbakanı

ve

sonrasında

Cumhurbaşkanlığına da seçilerek bu görevi de ifa etmiş Derviş Eroğlu’nun
kızının, milletvekili adayı oluşuna ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Haberde “Eroğlu hadenanını sürdürmek istiyor” başlığı ve içerikte yer alan
“saltanat” gibi benzetmeler, ilgili adayın, rencide edilmesini sağlayan
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niteliktedir. Ayrıca, kapişari düzeni ve bunu sürdürecek olmak gibi bir
yaklaşımla tenkit edilen adayın kişilik hakları da zedelenmiş; etik ihlal oluşumu
söz konusu olmuştur.

III.

GENEL KARŞILAŞTIRMA
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Grafik 26: Toplam Haber Sayısı
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Grafik 27: Toplam Adli (Kaza-Sirkat-Uyuşturucu) & Siyasi (Milletvekilliği
Seçimi) Haber Sayısı/Etik İhlal Sayısı

Kasım-Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen KKTC’de faaliyet
gösterilen 5 internet haber sitesine ilişkin taramada; adli haberler içerisinde en
fazla yayın yapılan ve yine en fazla etik ihlale rastlanan alt kategoriler, sirkat,
uyuşturucu ve kaza haberleri olarak saptanmıştır. Yine siyasi haberler
içerisinde en çok yayın yapılan ve yine en fazla etik ihlale rastlanan alt kategori
milletvekilliği erken seçimi olmuştur.
Haber sitelerinin ilgili alt kategoriler toplamındaki haber yayın ve etik
ihlal oranları açısından siteler bazında sıralama, çoktan aza doğru şu şekilde
olmuştur:
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Etik İhlal
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Sayısı

Haber Sayısı

Diyalog

280

151

@ %53

Yeni Bakış
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@ %44
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493

176

@ %35

Ada Haber

174

40

@ %22

Detay

303

48

@ %15

Yüzdesi

Kıbrıs

Tablo 7: Toplam Adli (Kaza-Sirkat-Uyuşturucu) & Siyasi (Milletvekilliği
Seçimi) Haber Sayısı/Etik İhlal Sayısı

Bu kapsamda, adli haberler ve siyasi haberler kategorilerinin
toplamında, Diyalog internet haber sitesi %53 oranı ile en çok etik ihlale
rastlanan site olarak saptanmış; her biri yaklaşık %10’luk farklarla, Yeni Bakış,
Havadis ve Ada Haber internet haber siteleri sıralamada Diyalog internet haber
sitesini izlemiş en az etik ihlal oranına sahip olan internet haber sitesi Detay
Kıbrıs olarak tespit edilmiştir.
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Grafik 28: Toplam Sirkat-Uyuşturucu-Kaza Haberleri Sayısı/Etik İhlal Sayısı
Kasım-Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen KKTC’de faaliyet
gösterilen 5 internet haber sitesine ilişkin taramada; adli haberler içerisinde en
fazla yayın yapılan ve yine en fazla etik ihlale rastlanan kategoriler, sirkat,
uyuşturucu ve kaza haberleri olarak saptanmış; ilgili kategoriler çerçevesinde,
etik ihlal oranları açısından siteler bazında sıralama, çoktan aza doğru şu
şekilde olmuştur:
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Kıbrıs

Tablo 8: Toplam Sirkat-Uyuşturucu-Kaza Haberleri Sayısı/Etik İhlal
Sayısı
Bu kapsamda, adli haberler kategorisinde, Diyalog internet haber sitesi
en çok etik ihlale rastlanan site olarak saptanmış; Ada Haber ve Havadis
internet haber siteleri, yakın oranlarla Diyalog haber sitesini takip etmiş; Yeni
Bakış internet haber sitesi, önceki siteleri yaklaşık olarak %10 daha az etik
ihlal oranı ile takip etmiş ve en az etik ihlal oranına sahip olan internet haber
sitesi olarak tespit edilmiştir.
Bu noktada ilk olarak belirtmek gerekmektedir ki, nicel veriler ile ilgili
şöyle bir yanılma noktası söz konusu olabilmektedir. Örneklemde, adli haber
kategorisinde en çok etik ihlale rastlanan Havadis internet haber sitesinin etik
ihlal oranı %69, takip eden internet haber sitesi olan Yeni Bakış’ın ilgili oranı
ise %54’dür. Oysa ki, Havadis internet sitesinde etik ihlal içeren haber sayısı
154; Yeni Bakışta ilgili sayı ise 149’dur. Bu durum, internet haber sitelerinin
yayın sayıları ile doğru orantılıdır. Çünkü, haber sayısı arttıkça, bu sayıya
oranlanan etik ihlal içeren haber sayısı, yüzdelik olarak daha düşük
görünmektedir.
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Grafik 29: Toplam Siyasi (Milletvekilliği Seçimi) Haber Sayısı/Etik İhlal Sayısı

Kasım-Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen KKTC’de faaliyet
gösterilen 5 internet haber sitesine ilişkin taramada; siyasi haberler içerisinde
en fazla yayın yapılan kategori olan KKTC 2018 Milletvekilliği Seçimi’ne ilişkin,
etik ihlal içeren haber oranları, siteler bazında, çoktan aza doğru şu şekilde
saptanmıştır:
Haber

Haber

Etik İhlal İçeren

Etik İhlal

Sitesi

Sayısı

Haber Sayısı

Yüzdesi

Yeni Bakış

127

28

@ %22

Ada Haber

153

25

@ %16

Detay

231

37

@ %16

Kıbrıs

240

Diyalog

86

9

@ %10

Havadis

271

22

@ %8

Tablo 9: Toplam Siyasi (Milletvekilliği Seçimi) Haber Sayısı/Etik İhlal
Sayısı
Bu kapsamda, siyasi haberler kategorisinde (milletvekilliği seçimi
haberleri), Yeni Bakış internet haber sitesi, en çok etik ihlale rastlanan site
olarak saptanmış; Ada Haber ve Detay Kıbrıs yaklaşık olarak eşit etik ihlal ile,
ikinci sırayı paylaşmış; Diyalog ve Havadis internet haber siteleri ise, %10 ve
altı oranlarla, en az etik ihlale rastlanan siteler olarak tespit edilmiştir.
En çok etik ihlal oranına rastlanan, geniş bir sermaye grubu desteği
bulunan20 Yeni Bakış internet haber sitesinde görevli muhabirler, yazı işleri
müdürü/müdürleri ve editör/editörlerin, meslek ilkelerine daha sıkı şekilde bağlı
yayıncılık yapma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda, güçlü sermaye gruplarının, kendi grupları için olumlu
sonuçlar doğmasını destekleyecek siyasi iktidarların görev başına gelmesi
amacı ile, yönlendirici haberler yaparken, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine
uygun olmayacak şekilde hareket ettikleri; yine aynı amaçla muhalif oldukları
siyasilere/adaylara ilişkin eleştiri sınırlarını aşan ve kişilik haklarını zedeleyen
yayınlar yaptığı düşüncesinin oluşmasına sebebiyet verilmektedir. Bu da, farklı
alanlarda yatırımları olan grupların, medya içerisinde bu denli aktif olmasının
sınırlandırılması gerekliliğinin gündeme gelmesine yol açmaktadır.
Diğer yandan, Ada Haber’in, ikinci en fazla etik ihlal yer alan internet
haber

sitesi

olması

çerçevesinde,

ilgili

sitenin,

yukarıda

belirtilen

mensuplarının da, etik ilkelere daha fazla riayet etme gerekliliği doğmaktadır.
Basın mensubu kökeni bulunan kurucu/yöneticilere sahip olan Detay
Kıbrıs’ın, üçüncü en fazla etik ihlal içeren haber sitesi olarak tespit edilmesi
20

Örneklemde, Ada Haber, yine Diyalog ve Yeni Bakış internet haber sitelerinin sahipliğinde,
çapraz medya sahipliği görülmektedir. Çapraz medya sahipliği, farklı sektörlerde yatırımları
bulunan bireylerin/grupların, medya sektörüne girerek, diğer sektörlerden sağladıkları yüksek
gelirlerle, medya sektörünü domine etmelerine yol açmaktadır. Bkz. Kuyucu, 2013.
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çerçevesinde, güçlü bir sermaye grubuna bağlı olmamakla birlikte, bir siyasal
partinin iktidara taşınabilmesi yönünde, deyim yerinde ise -siyasi parti yayın
aracı gibi- yayıncılık gerçekleştirdiği; bu çerçevede de resmi olarak bu yönde
bir durum söz konusu değilken, bahse konu yaklaşımın, tarafsızlık-bağımsızlık
ilkesine

aykırılık

teşkil

ettiği;

yine,

aynı

amaçla

muhalif

oldukları

siyasilere/adaylara ilişkin eleştiri sınırlarını aşan ve kişilik haklarını zedeleyen
yayınlar yaptığı belirlenmiştir.
Beş haber sitesi içerisinde, en düşük etik ihlal oranına rastlanan, bir
diğer geniş sermaye grubu desteği bulunan Diyalog internet haber sitesi ise,
belirtilen geniş sermaye destekli haber sitelerinden farklı olarak, daha yansız
ve bağımsız habercilik anlayışını sürdürmektedir. Bu kapsamda, daha yüksek
standartlar içerisinde sorgulanması düşünülebilecek %10’luk etik ihlal oranı;
ilgili şartlar içerisinde ideal olarak kabul edilebilecektir.
Son olarak, basın mensubu kökeni bulunan kurucu ve yöneticiye sahip
olan Havadis internet haber sitesi ise, incelemede en düşük etik ihlal oranına
sahip olan ve tarafsızlık-bağımsızlık, kişilik haklarına saygı gibi hususlarda, en
yerinde yaklaşımı olan site olarak tespit edilmiştir.
KKTC’de faaliyet sürdüren yeni medya haber sitelerinde görülen en
önemli etik ihlallerin biri, özellikle, çalışmada da incelemeye tabi tutulduğu
üzere, seçim dönemlerinde, adayları bir birileri ile ilgili söylemlerinde yer alan
kişilik haklarını ihlal eden yaklaşımlara, yeni medya haber sitelerinde de aynen
yer verilmesi gelmektedir.
Diğer yandan, bazı internet haber siteleri de, siyasi yaklaşımları
çerçevesinde ve/veya bünyelerinde görev alan ve aynı zamanda seçimlerde
aday olan bireylerin yaklaşımları çerçevesinde, diğer adaylara ve topluma
yönelik, eleştiri sınırını aşan, kişilik haklarını, onur ve saygınlığı zedeleyici
haberler yayınlamaktadır. Bu durum, önemli bir aykırılık oluşturmaktadır. Yine,
-sınırlı da olsa- bazı yeni medya haber sitesi mensuplarının, çıkar sağlama
amaçlı yaklaşımları ve telif hakkı ihlalleri de, sorun teşkil etmektedir.
Değinilmesi gereken bir diğer önemli nokta da, gerçekleştirilen
analizlerde, hangi etik ihlallerin yoğunlaştığı hususudur. Diğer bir ifade ile,
ortaya çıkan etik ihlallerin, neler olduğu; hangi etik ihlal türlerinde yoğunlaşma
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olduğu önem arz etmektedir. Bu kapsamda, analizler çerçevesinde en çok
rastlanan etik ihlal tipleri, adli haberler içerisinde darp ve sirkat haberlerinde
kişilik hakkı ihlalleri çerçevesinde, “masumiyet karinesi ihlalleri”, “lekelenmeme
hakkı ihlalleri”, kaza haberlerinde “özel hayatın gizliliğine ilişkin ihlalleri”; diğer
yandan siyasi haberlerde (milletvekilliği seçimi haberlerinde) ise yine “kişilik
hakkı

ihlalleri”

yoğunlaşmaktadır.

ve

“özel

hayatın

gizliliğine

ilişkin

ihlaller”

olarak
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IV. BÖLÜM:
KKTC YENİ MEDYA HABERCİLİĞİNDE ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR:
YENİ MEDYA HABER SİTESİ ÇALIŞANLARI İLE MÜLAKATLAR VE ALAN
PROFESYONELLERİ İLE GÖRÜŞMELER

I.

YENİ MEDYA GÖREV İFA EDEN BASIN MENSUPLARI İLE
MÜLAKATLAR

A. MÜLAKAT GRUBU

Sosyal bilimlerin tüm araştırma alanları başta olmak üzere; gazetecilik,
hukuk, tıp gibi pek çok dalda profesyonel bir teknik veyahut yardımcı bir araç
olarak, “görüşme” kullanımı söz konusudur (Tekin, 2006: 101). Nitel
araştırmalarda sık kullanılan veri toplama tekniği olan görüşme, görüşülen
kişilerin kendini/kendilerini doğrudan ifade edebilmesi imkanı sunarken;
araştırmacı da, görüştüğü kişiye/kişilere ilişkin kapsamlı bir gözlem
gerçekleştirebilme imkanına erişir (McCraken, 1988: 9; Tekin, 2006: 102).
Görüşmeler, yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış
olmak üzere üç alt başlığa ayrılabilmektedir (Punch, 2005: 166; Tekin, 2006:
104).
Bu kapsamda, yeni medya üzerinden görev ifa eden basın
mensuplarının, “basın hak ve özgürlükleri ve sınırları” ve “iletişim etiği”
hususlarındaki bakış açısını saptamak adına, “nitel araştırmada amaçlı
örneklem”

kapsamında,

uygun

örnekleme/kolay

ulaşılabilir

durum

örneklemesi” (convenience sampling) yöntemine başvurularak saptanan
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uygulama grubu (20 kişi) ile, “yarı yapılandırılmış” formda derinlemesine
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu örnekleme yöntemi, nitelik olarak, araştırmaya hız ve pratiklik
kazandırmaktadır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın; erişilmesi kolay
olan bir durumu seçmektedir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi, genellikle
diğer örnekleme yöntemlerini kullanma olanağının bulunmadığı durumlarda
tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Çalışmada, örneklemin oluşturulmasında, yukarıda da belirtildiği gibi,
yeni medya haber sitelerinin nicelik olarak tespiti sağlanamadığı gibi; bu
çerçevede, taban sayısı belirsiz sitelerin, çalışanlarının sayısının da bilimsel
olarak belirlenmesi mümkün olamamaktadır. Diğer bir ifade ile, mevcut bir
araştırma bulunmamakta; yine, internet haber sitelerinin KKTC’de faaliyete
başlaması veyahut faaliyetlerini sürdürebilmesi noktasında, kayıt/bildirim
zorunluluğu söz konusu olmadığı için, yeni medya üzerinden basın mensubu
olarak görev ifa eden bireylerin sayısının da net olarak belirlenmesi olanaklı
bulunmamaktadır. Bu duruma istinaden, belirtildiği gibi, kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi çerçevesinde belirlenen, yeni medya üzerinden (veya ana akıma
ek olarak yeni medya üzerinden de) görev ifa eden basın mensubu 20 kişi ile
yarı yapılandırılmış formda, derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Mülakatların gerçekleştirildiği örnekleme ilişkin demografik özellikler,
aşağıdaki şekildedir:

Eğitim Durumu21
Sayı
Doktora

21

Yüzdelik
1

%5

Örneklemin eğitim seviyesi, sadece mezuniyet derecesine göre değil; mülakatların
gerçekleştirildiği tarihte, mezun olunan veya sürdürülen eğitim programı derecesine göre
sınıflandırılmıştır. Örneklemde, hem lisans eğitimini sürdüren hem de aktif olarak medya
sektöründe çalışan veya yüksek lisans/doktora eğitimini sürdürürken, aktif olarak medya
sektöründe çalışmaya devam eden bireyler olması nedeniyle, eğitim seviyesinin doğru
yansıtılması adına, bu yönde bir tercih yapılmıştır.
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Yüksek Lisans
Lisans

3

%15

15

%75

1

%5

Lise

Pozisyon
Sayı

Yüzdelik

Yönetici
(Haber Editörü,
Web Editörü,

9

%45

3

%15

6

%30

Yazı İşleri Müdürü,
Haber Müdürü vb.)
Muhabir
Haber Masası
(Haber Kameramanı,
Montaj)
Program Yapımcısı/
Haber Spikeri/

2

%10

Sunucu
Çalışma Süresi
Medya Sektöründe Toplam Süre
Sayı
1 Yıldan Az

1

Yüzdelik
%5
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1-4 Yıl

3

%15

5-9 Yıl

6

%30

10-14 Yıl

2

%10

15- 19 Yıl

1

%5

20-25 Yıl

7

%35
Çalıştığı Kurumdaki Süre

Sayı

Yüzdelik

1 Yıldan Az

1

%5

1-4 Yıl

9

%45

5-9 Yıl

5

%25

10-14 Yıl

-

-

14-19 Yıl

-

-

20-25 Yıl

5

%25
Yaş

Sayı

Yüzdelik

18-29

4

%20

30-39

8

%40

40-49

6

%30

50-60

2

%10
Cinsiyet

247

Sayı

Yüzdelik

Kadın

8

%40

Erkek

12

%60

Tablo 10: Mülakat Grubu Demografik Özellikleri

B. SORULAR

“Aşağıdaki sorular; Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon

ve

Sinema

Bölüm

Başkanı

Doç.

Dr.

Fevzi

Kasap’ın

danışmanlığında, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Danışmanı ve İletişim
Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay tarafından sürdürülen “Dijital
Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri: KKTC
Örneği” başlıklı YDÜ SBE Medya ve İletişim Çalışmalar Doktora Tez çalışması
çerçevesinde, KKTC yeni medya haberciliğinde, basın hak ve özgürlükleri,
sınırları ve iletişim etik değerleri bağlamında veri elde etme amacı ile, yeni
medya üzerinden meslek ifa eden medya çalışanlarına yönlendirilmektedir.
*Çalışmada/çalışmanın yayınında, etik ilkeler nedeni ile22, katılımcıların isim
ve soy isimleri ile çalıştıkları kurumların isimleri) belirtilmeyecektir.”

1. KKTC’de, “basın hak ve özgürlükleri” ve “sınırları”, sizce tatmin edici
ölçüde adil midir?

22

Çalışmada, KKTC’de faaliyet gösteren yeni medya haber siteleri üzerinden, etik-hukuki
ihlallerin tespiti noktasında, temel yöntem olarak kullanılan basın taramasını desteklemek
adına tercih edilen yeni medya haber sitesi mensupları ile mülakatların, ilgililerin açık ad ve
soyadları ile yayınlanması, mesleki anlamda olumsuz etkilenmelerini (uyarı alma ve/veya
maddi yaptırımlar veya işten çıkarılma) sağlayabileceği için; mülakat formunun başında yer
verilen bilgilendirmede de belirtildiği gibi, mülakat grubunun ad ve soyadları ile çalıştıkları
kurumlarla bağlantılarını deşifre edecek açıklamalarına, yer verilmemiştir. Bu kapsamda da,
bilimsel veriler elde edilirken; ilgili zararların/ilgililerin zarar görmesinin önlenmesi
hedeflenmiştir.
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2. KKTC'de basın hak ve özgürlükleri ve sınırlarının, basın yasası ile
düzenlenmemesi sizce sorun teşkil etmekte midir?

3. KKTC'de, yürürlükte bir bilişim yasası bulunmaması sizce sorun teşkil
etmekte midir?
4. Haber

kaynağı

olarak

aşağıdakilerden

hangisini/hangilerini

kullanıyorsunuz?
•

Ajanslar,

•

Gelen ihbarlar (telefon, yeni medya-sosyal medya, vb.),

•

Diğer: Lütfen belirtiniz.

5. Haber kaynağınızdan gelen ve/veya diğer edindiğiniz bilgilerin içeriğini
doğrulatmaya çalışır mısınız?
6. KKTC’de, yeni medya haberciliğinde etik sorunlar olduğunu düşünüyor
musunuz?

7. Önceki soruya yanıtınız evet ise;
a. Sizce en önemli etik ihlaller hangi hususlarda oluşmaktadır?
b. Etik ihlallerin sebepleri konusunda, aşağıdakileri başlıkları, öncelik
sırasına göre sıralayınız.
•

Yüksek tıklama sağlama (tiraj),

•

Eğitimsel eksiklik,

•

Gerekli özeni göstermeme,

•

Diğer: Lütfen belirtiniz.

c. Etik ihlaller ile ilgili, alınması gereken önlemler nelerdir?
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•

Yasal

düzenlemelerin

oluşturulması/geliştirilmesi

getirilmesi

(basın yasasının revize edilmesi, bilişim yasasının yürürlüğe
girmesi, vb.),
•

Medya etik kurulunun maddi yaptırım gücüne kavuşturulması
veya maddi yaptırım gücüne sahip benzer bir yapı kurulması,

•

Mesleki

bilincin

artırılması

amacı

ile,

eğitsel

faaliyetler

gerçekleştirilmesi,
•

Diğer: Lütfen belirtiniz.

C. ANALİZLER
İlgili mülakatların analizleri, aşağıda yer verilen 4 temel başlık altında
gerçekleştirilmiştir. Analizler içerisindeki oranlar, verilerin tamamı üzerinden;
katılımcılar kodlanarak belirtilen; görüşlere/dikkat çekici ifadelere ise, her kısım
içerisinde, örneklem %25 oranında temsil edilecek şekilde yer verilmiştir.
1. BASIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ
KONUSUNDAKİ YASAL DÜZENLEMELERİN YETERLİLİĞİ VE ADİL
BİR HAK-ÖZGÜRLÜK-SINIRLAMA YAPISI OLUP OLMADIĞI
SORGULAMASI

Yasa Eliyle
Düzenleme Önem
Arz Etmiyor; Ortam
Adil Değil; 15%

Yeterli/Adil
Düzenleme Var &
Etik İlkere Riayet
Sınırlı; 30%

Yeterli/Adil
Düzenleme Yok &
Etik İlkere Riayet
Çok Sınırlı; 55%
Yeterli/Adil Düzenleme Yok & Etik İlkere Riayet Çok Sınırlı
Yeterli/Adil Düzenleme Var & Etik İlkere Riayet Sınırlı
Yasa Eliyle Düzenleme Önem Arz Etmiyor; Ortam Adil Değil

Grafik 30: Basın Hak ve Özgürlükleri ile Sınırlamalarının Adil Olup
Olmadığı Sorgulaması
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Mülakat gerçekleştirilen örneklemde, katılımcıların;
•

%55’lik kısmı, basın hak ve özgürlükleri ve sınırları konusunda
yeterli ve/veya adil yasal düzenlemeler olmadığını ve bu
çerçevede KKTC’de basın hak ve özgürlükleri hususunda tatmin
edici olmakla birlikte, adil olarak nitelenebilecek bir yapının ve etik
ilkelere riayetin, oldukça kısıtlı ölçüde var olduğunu ve/veya
zedelenmiş olduğunu/zedelenmekte olduğunu belirtmişlerdir:

MÇ 2: “Ne sınırlar adil, ne de özgürlükler; bence ikisi de adil değil.
Herkes gidebildiği noktaya kadar gidiyor. Gazeteci sınır tanımıyor,
yönetenler de adil davranmıyor.”

MÇ 9: “Değil. Çünkü basın emekçisini koruyan bir yapı hiçbir zaman
mevcut olamıyor. Çalışmalar var ama yeterli değil.”

MÇ 13: “Basın hak ve özgürlükleri ile sınırlarına ilişkin düzenlemelerin
Basın Yasası’nda yer almaması, sorun teşkil ediyor. Çünkü, bu boşluk
nedeniyle,

•

kişi

hak

ve

özgürlükleri

sıklıkla

ihlal

edilebiliyor.

%30’luk kısım, adil ve yeterli düzenlemenin ve bu çerçevede,
basın hak ve özgürlükleri hususunda KKTC’de basın hak ve
özgürlükleri ile ilgili adil bir yapının olduğunu ancak etik
hususunda sorunlar olduğunu düşünmektedir:

MÇ 8: “KKTC ölçeğinde yasalar bağlamında basın iş yasası oldukça
tatmin edici olmakla birlikte özel kurum ve kuruluşların kendi özerk
yapılarının kurallarına göre çalıştırılmaktadır. Özgürlük ve sınırları
bağlamında değerlendirdiğimizde basın özgür olmakla birlikte etik
bağlamında adil olmadığını düşünüyorum.”
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MÇ 20: “Oldukça tatmin edicidir. Diğer ülkelere bakıldığında, Avrupa
standartlarında olmasa da, pek çok ülkeden çok daha iyi durumdadır.
Daha da iyi bir noktaya yine yasal düzenlemelerin geliştirilmesi ile
getirilebilir”

Ancak, özellikle %55 oranlı ilk grupta daha yoğun olmak üzere,
cevaplardaki “basın mensuplarının” etik değerlere riayet etmediği ve
denetimlerin arttırılması gerektiği yaklaşımı dikkat çekicidir.

MÇ 5: “Yasa revize edilirken, denetimin de beraberinde gelişmesi ve
alışılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Yoksa ‘yasa yaptım orada
duruyor’… Tek başına kimseye bir faydası yok. Beraberinde denetim şart.”

MÇ 11: “Esas meselenin denetim ve yasayı uygulama iradesi olduğunu
düşünüyorum.”

MÇ 17: “Denetim çok önemli. Gazetecilik mesleki etik ilkeleri internet
yayıncılığında uygulanmıyor.”

•

Diğer yandan, basın hak ve özgürlükleri ile sınırlarının yasa eliyle
düzenlemesinin önem arz etmediğini düşünenlerin oranı ise %15
olup; bu grup, basın hak ve özgürlükleri hususunda adil bir
ortamın olmadığı yaklaşımını taşımaktadır. İlgili ifadeler şu
şekildedir:

MÇ 2: “Etmiyor, çünkü pratikte işe yaramıyor. Davalar ve sonuçları bunun
en önemli kanıtlarıdır”.
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2. YENİ MEDYA MENSUPLARININ HABER EDİNME KAYNAKLARI
VE HABERLERİN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETME

a. Haber Kaynakları

Ajans ve İhbarlarla
Birlikte Bilgi Edinme
Yasası; 14%

Hem Ajanslar Hem
de ihbarlar ; 86%

Hem Ajanslar Hem de ihbarlar

Ajans ve İhbarlarla Birlikte Bilgi Edinme Yasası

Grafik 31: Haber Kaynakları
Örneklemde, 20 katılımcıdan, görevleri açısından, haber edinme kaynakları ile
doğrudan ilgili olmayan 2 katılımcı dışındaki 18 katılımcı, diğer ifade ile, 2
katılımcının grubun dışında tutulması çerçevesinde alt grup içerisinde %100
oranında; hem Ajanslar hem de ihbarlar (Telefon, Yeni Medya-Sosyal Medya)
ve bu sayı içinde önemli bir kısmı aynı zamanda, kişisel bağlantılar, Polis
Basın Subaylığı ve kamu kurumlarının basın ile bağlantılı personelleri
üzerinden haber/bilgi edindiklerini; yine aynı grup içerisinde 3 katılımcı
(yaklaşık olarak %16), ek olarak bilgi edinme yasası ile bilgi edindiklerini
belirtmişlerdir.
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b. Doğruluğu Teyit Etme

Hiçbir Zaman; 5%
Gerekli Görülen
Durumlarda; 25%

Her Zaman; 70%
Her Zaman

Gerekli Görülen Durumlarda

Hiçbir Zaman

Grafik 32: Edinilen Bilgilerin Doğruluğunu Teyit Etme Oranı
•

Her Zaman Teyit Etme
“Her zaman teyit etme” %70 oranında uygulanmaktadır. Ağırlıklı görüş

olan her zaman doğrulatma yönündeki ifadelerden bazıları şu şekildedir:

MÇ 4: “Tabi ki, aksi takdirde hazırlanan içeriğin haber değeri olmaz;
haber gücünü doğruluğundan almaktadır”.

MÇ 8: “Yayıncılık etiği gereği, doğrulatmadığımız hiçbir haberi
yayınlamam.”
MÇ 16: “Kesinlikle. Bilgilerin doğruluğu teyit edilemiyorsa, bu bilgileri
haber olarak kullanmıyoruz.”
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MÇ 18: “Evet, kesinlikle. Çalışanı bulunduğum kurum doğruluğun esas
olduğu bir medya kuruluşudur. Haberlerin yanlış yada yanıltıcı olması,
o kuruluşun güvenirliliğini yitirmesine sebebiyet verir.”

•

Gerekli Görülen Durumlarda Teyit Etme
“Gerekli

görülen

durumlarda

teyit

etme”,

%25

oranında

uygulanmaktadır. Doğruluğu, sadece gerekli görme halinde teyit etme
hususundaki yaklaşım şöyle açıklanmaktadır:

MÇ 6: “…Güvenilir kaynaklardan edindiğim zaman, ikinci teyide ihtiyaç
duymuyorum”.

MÇ 12: “Gazete muhabirlerinin aktardığı bilgileri bir kez daha
doğrulatma çabası içine girmiyorum. Ancak, özellikle sosyal medya ve
okur ihbarlarından gelen bilgiler 1’den fazla kez teyit edilmeye gayret
gösterilmektedir”

•

Teyit Etmeme
“Teyit etmeksizin” edinilen bilgiyi/ihbarı haber olarak yayınlama eğilimi
ise, %5 oranında karşılık bulmaktadır:

MÇ 10: “…İş yoğunluğu nedeni ile, bazı zamanlarda, teyit etme
gerekliliğinin farkında olmama karşın, doğrulama fırsatım olmuyor”.
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3. YENİ MEDYA HABERCİLİĞİNDE ETİK İHLALLER VE SEBEPLERİ
a. Etik İhlaller
Telif Hakkı
İhlallerine İlişkin;
15%

Çıkar Sağlama
İlişkin; 25%
Adli Olaylara İlişkin;
60%

Adli Olaylara İlişkin

Çıkar Sağlama İlişkin

Telif Hakkı İhlallerine İlişkin

Grafik 33: Etik İhlal Türleri
En önemli etik ihlaller hususunda, örneklemdeki kanıya göre;
•

%60 oranı ile, “Adli olaylar” (Henüz yargılama süreci başlamamış
olan veya yargılama süreci süren olaylarda, şüphelilerin “sanık”
olarak ithamı; yargılama sürecindeki olaylarda açık isim fotoğraf
verilmesi -kişilik hakları ve masumiyet karinesi ihlalleri-; çocuk
cinsel istismarında, mağdur çocuğun özel bilgilerinin yayını) başta
gelmektedir:

MÇ 7: “Kanaatimce en önemli etik ihlallere, adli olaylarla ilgili
haberlerde rastlanıyor. Bir kişi bir şeyle suçlanmaya görsün. Bazı
meslektaşlarımız, hemen o kişiyi suçlu ilan etmekten çekinmiyor.
Basın etiği değerleri hemen göz ardı edilebiliyor”.
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MÇ 3: “Çocuk istismarı ile ilgili haberlerde; çocukların işlediği suçlar
ile ilgili haberlerde; suç ve şiddet ile ilgili haberlerde söz konusu
oluyor”.

MÇ 12: “…İnternet Gazeteleri, mağdur ve/veya zanlı kişilerin özlük
haklarına saygı göstermemektedir. Tutuklanıp mahkemeye çıkarılan
kişi,

hüküm

giymeden

basın

tarafından

suçlu

olarak

gösterilmektedir.”

MÇ 14: “Gazetecilik mesleki ilkelerine aykırı haber yapılması:
Masumiyet karnesine uyulmaması; küçük yaştaki çocukların teşhir
edilmesi; kişi hak ve özürlülüklerine saygı gösterilmemesi.”

•

%25 oranı ile, “Çıkar sağlamak için yalan ve/veya maksatlı
yapılan haberler” (Doğrulanmadan veya bilinçli olarak, belli
amaçlar ile ve yeni medya üzerinden denetim söz konusu
olmadığı

düşüncesi/rahatlığı

ile

çarpıtılarak

hazırlanan/yayınlanan haberler) ikinci sırada yer almaktadır:
MÇ

2:

“Haber

doğrulatma

gibi

bir

unsurun

genellikle

kullanılmaması; böylece edinilen yalan bilgilerin, haber şeklinde
servis edilmesi ve kamuoyunda haber olarak algılanması bence
önemli bir etik ihlaldir”.
MÇ 4: “Çıkar sağlama amaçlı, gazetecilik mesleği ile alakası
olmayan

kişilerin

yeni

medya

üzerinden

yayıncılık

gerçekleştirmesi en önemli sorunların başında geliyor”.
•

%15 oranında ise, “haberlerin, diğer basın mensuplarınca,
internet haber sitelerinden izinsizce kopyalanması/alıntılanması”
yer bulmuştur:
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MÇ 9: “Haber sitelerinin isim belirtmeden haberleri kullanması ve
aslı astarı olmayan pek çok haberi sırf tıklanma sayısını artırmak
için yayınlaması.”
b. Etik İhlal Sebepleri

Eğitim
Eksikliği/Bilinçsiz
Yaklaşım; 50%

Yüksek Tıklanma
Beklentisi; 50%

Yüksek Tıklanma Beklentisi

Eğitim Eksikliği/Bilinçsiz Yaklaşım

Grafik 34: Etik İhlal Sebepleri

Etik ihlal sebeplerini sıralama hususunda, örneklemde;
•

%50 oranında, “yüksek tıklanma beklentisi (tiraj) -reklamlar üzerinden
kâr odaklı-” olunması:

MÇ 1: “Basını geniş bir sektör olarak düşündüğünüzde, özellikle internet
üzerinden sürdürülen yayıncılığın, bireylere hızlı ve çok daha kolay
ulaşma yönü kapsamında alınabilecek reklamlar konusunda da önemli
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda da, yüksek tıklanma, daha
fazla reklam getirisiyle eş değer oluyor. Çıkar uğruna, yüksek tıklanma
getirecek haberlerin yapılmasının temel nedeninin bu olduğunu
düşünüyorum.”
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MÇ 10: “Bence etik ihlallerin en önemli sebebi, yüksek tıklanma
beklentisi nedeniyle oluşuyor”.

MÇ 15: “Okunma oranını yükseltme, daha çok tıklanma alma
çabası/kaygısı, etik ihlale yol açan en önemli sebeptir”.
•

%50 oranında, “eğitim eksikliği/bilinçsiz yaklaşım” (özensizlik ile de
ilişkilendirilerek) :

MÇ 7: “Etik değerlerin bilinmemesi diğer bir ifade ile eğitim eksikliği
sanıyorum en önemli etik ihlal sebeplerinden biridir”.

MÇ 9: “Etik ihlallerin temel sebebi, gazetecilerin etik değerleri bilmemesi
ve buna bağlı olarak etik değerlere uygun hareket etmiyor oluşundan
kaynaklanmaktadır”.

MÇ 12: “İnternet gazeteciliğinin bir standardı oluşamamıştır. Cebinde
birikmiş biraz parası olan herkes gazete açıp yayın yapmaktadır.
Gazetecilik eğitimi almamış, ya da meslek içinde yetişmemiş bireyler
sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla tehdit teşkil etmektedir.”
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4. YENİ MEDYA HABERCİLİĞİNDE ETİK İHLALLERİN ÖNLENME
YÖNTEMLERİ

100%
90%
80%
70%
60%

Eğitici Faaliyetlerin;
Mesleki Bilincin
Artırılmasına ; 90%

Bilişim Yasasının
Yürürlüğe Girmesi;
90%

Basın Yasasının
Revize Edilmesi; 80%

50%

Medya Etik
Kurulunun Yaptırım
Gücüyle
Donatılması/Yaptırı
m Gücü Olacak
Benzer Bir Yapının
Kurulması; 65%

40%
30%
20%
10%
0%
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Grafik 35: Etik İhlal Önlenme Yöntemleri
Örneklemde, çözüm önerileri ile ilgili soruda, bir seçeneği belirtmek
yerine, birden fazla seçeneğin önemini vurgulama eğilimi görülmüştür. Bu
nedenle, her katılımcının belirttiği tüm seçenekler/çözüm önerileri, oranlara
yansıtılmıştır.
•

Eğitici faaliyetlerin artırılması ve mesleki bilincin artırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması %90 oranında savunu bulmuştur:

MÇ 9: “Etik ihlal çok fazla var. Ama bunun sebebi de biz gazetecileriz. Eğer
biz etik değerleri bilir ve ona göre hareket edersek bu sorunlar ortadan
kalkacaktır”.
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MÇ 5: “Basın mensuplarının tümüne kısa programlarla ve kurulacak
tarafsız, siyasetten arındırılmış bir oluşumla zorunlu eğitim şartı (kurs
anlamında) getirilmelidir”.

MÇ 12: “Mesleki bilinç arttırılmalıdır. Bunun için de temel yöntemlerden
biri, eğitici faaliyetlerdir.”

MÇ 13: “Eğitim alınmasını gereklilik olarak görüyorum. Bilinçlendirici
etkinlikler arttıkça, etik ihlaller azalacaktır.”

MÇ 17: “Bireylerin özel hayatları internet üzerinden deşifre edilmektedir.
Bireyler hakkında karalayıcı yayınlar yapılmaktadır. Gazetecilik eğitimi
almamış bireyler gazete sayfalarını yönetir duruma gelmiştir. Eğitimin
gerekliliği ortadadır”

•

Bilişim yasasının yürürlüğe girmesi de katılımcıların %90 oranında
gerekli gördüğü bir diğer husus olarak dikkat çekmektedir.

MÇ 6: “Bilişim yasasının yürürlüğe girmesi halinde, bugün pek çok etik ihlal
gerçekleştiren yeni medya basın mensubu, sorumlu tutulacakları ve cezai
yaptırım uygulanacağı için çok daha dikkatle yayın gerçekleştirmeye
başlayacaktır”.

MÇ 8: “Yürürlükte bir bilişim yasasının bulunmaması tabi ki büyük bir
sorundur. Bilişim suçları bugün adli suçlardan daha fazla işlenmektedir.
Ne yazık bu suç işleyenlerin içerisinde bazı durumlarda internet
gazetecileri de eklenmesi ile birlikte özel hayatın gizliliğinin, kişisel hak ve
özgürlüklerin, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde yıpratıldığı ve
başka amaçlar için kullanıldığı görülmektedir”.

261
MÇ 13: “Bilişim yasasının halen daha yürürlüğe girememesi kişi hak ve
özgürlüklerine yönelik olumsuzluklar yaratıyor. En kısa sürede yürürlüğe
girmesi gerektiğini düşünüyorum.”

MÇ 19: “Bilişim yasasının olmaması kesinlikle büyük sorun teşkil ediyor.
Çünkü, doğrusunu söylemek gerekirse, internet haber sitelerimiz freni
patlamış birer kamyon gibi önüne geleni ezip geçiyor.”

MÇ 20: “Bilişim yasasının olmaması sadece basın, medya için değil günlük
yaşamın pek çok alanında olumsuzluk teşkil ediyor. Özellikle sosyal
medyada kişi hak ve özgürlükleri göz ardı edilerek ve kişiler hakkında
asılsız, verilere dayanmayan hakaretler yapılabilmekte. Bilişim yasası
polis tarafından da acilen talep edilmekte”

•

Basın yasası ile ilgili düzenleme gerekliliği %80 oranında savunu
bulmuştur:

MÇ 1: “Basın yasası incelendiği zaman, “hak ve özgürlükler” ile ilgili
düzenlemeye ve hak ve özgürlükler düzenlenmediği için, “sınırlamalar” ile
ilgili düzenlemeye de yer verilmediği görülmektedir. Bu nedenle yasa
eliyle, hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi gerekirken; sınırlarının da
dikkatle çizilmesi gerekmektedir”.

MÇ 10: “Teknolojik gelişimler, sürekli olarak, basının da değişim ve
gelişimine yol açmaktadır. Bu nedenle, basın yasasının, basının yeni
yapısına uygun şekilde düzenlemeler ile revize edilmesi; yani güncel araç
gereçlerle (yeni medya ile) bütünleşen yapının, basın yasası ile,
düzenleme altına alınması gerekmektedir”.
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MÇ 14: “Basın yasası, bilişim yasası ile birlikte ele alınmalıdır. Böylece,
yapısal sorunlar ve yasal sorunlar en aza indirilmelidir.”
MÇ 18: “Basın yasasının gözden geçirilmesi, değiştirilmesi gereklidir.
Çünkü kanundaki eksikler nedeniyle yasal boşluklar olması, akabinde pek
çok olumsuzlukları beraberinde getiriyor”

•

Diğer yandan, medya etik kurulu veya benzer bir yapının, maddi
yaptırım ile donatılması ve bu yöntemle caydırıcılık ve/veya
cezalandırılma mekanizmasının kurulması gerekliliği %65 oranında
vurgulanmıştır:

MÇ 2: “Medya etik kurulu veya bu kurul benzeri bir yapının, etik ihlallerin
caydırılması veya cezalandırılması için, maddi yaptırım uygulayabilmesi
gerekliliği açıktır”.

MÇ 6: “Medya etik kurulunun, sadece kınayıcı kararlar verebilmesi,
işlevsel olarak yetersiz kalışına yol açmaktadır. Oysa ki, bu denli önemli
bir kurulun, cezai yaptırımla uygulayabilmesi gerekmektedir”.

MÇ 12: “Medya etik kurulunun maddi yaptırım gücü ile donatılması
önemlidir.”
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II.

ALAN PROFESYONELLERİ (KKTC MEDYA VE YENİ MEDYASI
ÜZERİNDE EĞİTSEL-DENETİMSEL-YÖNLENDİRİCİ
AÇILARDAN ETKİ SAHİBİ OLAN KİŞİLER) İLE GÖRÜŞMELER

Bu noktada, “Medya ve yeni medya üzerinde mesleki olarak etkili olan”
ve/veya “medya/yeni medya sektörü ile ilgili yönetsel-denetimsel-eğitici görev
ifa eden kişiler”in (KKTC Ombudsmanı, KKTC Barolar Birliği E. Başkanı, YDÜ
İletişim Fakültesi E. Dekanı, KKTC Medya Etik Kurulu Başkanı, Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği Başkanı, Türk Ajansı Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı), Yakın
Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dünya Basın Özgürlüğü günü olan
03.05.2017 tarihinde düzenlenen “Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de
Basın Hak ve Özgürlükleri” panelinde ifade ettikleri ve yine ilgili gün
gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler çerçevesinde; basın hak ve özgürlükleri,
iletişim etiği ve hukuki denetim hususları ile ilgili görüşlerine değinmek yerinde
olacaktır.
İlgili görüşler, gerek basın taraması neticesinde ulaşılan sonuçları;
gerekse internet haber sitesi çalışanları ile gerçekleştirilen mülakatlar
neticesinde erişilen sonuçları desteklediği için, bu noktada yer verilmesi,
uygun görüşmüştür.
İlgili görüşlere, gerek bahse konu panelin kayıtları üzerinden, “video
doküman” incelemesi şeklinde, literatür taraması çerçevesinde; gerekse,
belirtildiği üzere, 03.05.2017 tarihinde, adı geçen alan profesyonelleri ile, açık
uçlu soruların yönlendirildiği, nitel araştırmada yapılandırılmamış görüşmeler
çerçevesinde ulaşılmıştır.
Medya üzerinde, manevi yaptırımlar ile donatılmış denetsel görev ifa
eden KKTC Ombudsmanı Emine Dizdarlı, basının da tüm özgürlükler gibi
hukuk düzenince belirlenen sınırlara tabii olduğunu ifade etmektedir. Diğer
yandan Dizdarlı, basının hukuksal terimler konusunda zaman zaman kargaşa
yaşadığını; “zanlı” kelimesinin suçu işlediği henüz sabit olamayan, “sanık”
kelimesinin ise hakkında Başsavcılık tarafından suç işlediği hususunda
ithamname hazırlanan kişi için kullanıldığını belirtmektedir: “Bir kişi hakkında
ithamname hazırlanmış olması o suçu işlediği ve bu nedenle cezalandırılacağı
anlamına gelmez. Bu kapsamda, basın mensuplarınca ve özellikle yeni medya
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üzerinden meslek ifa eden basın mensuplarınca, suçu hükmen sabit oluncaya
kadar kişi haklarını zedeleyen ifadelerden kaçınılmalı ve ‘suçu ispatlanana
kadar herkes masumdur’ ilkesini göz önünde bulundurmalıdır”.
Konunun hukuki boyutu yönünden görüşleri önem arz eden ve aynı
zamanda sosyolojik bir bakış açısı ile hususu irdeleyen ilgili dönemin KKTC
Barolar Birliği Başkanı Av. Ünver Bedevi, KKTC’de faaliyet gösteren Medya
Etik Kurulu’nda görev almak üzere bir üyenin de birliklerince atanmakta
olduğunu ifade ederken; “Yıpranmış, kendi değerlerini yitirmiş toplumlarda
yaşıyoruz. Medya bu durumu körüklememeli. Vazifesi bilgilendirmek ve
eğitmek olmalıdır” ifadeleri ile, basın mensuplarının, “topluma eğitsel açıdan
hizmet etme” görevinin önemini vurgulamaktadır. Diğer yandan Bedevi,
“Yargılama aşamasındaki hususlarda, basın çerçevesinde oluşturulan
kamuoyu baskısı ciddi yük oluşturuyor, sorun yaratıyor. Yargılamamın adil
olabilmesi için buna dikkat edilmesi gerekmekte; günümüzde bu hususta ciddi
sıkıntılar söz konusu olmaktadır” ifadeleri ile, basın tarafından yargıya
müdahale edilmemesi gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bedevi, yeni medya
üzerinden söz konusu olan ihlallerin önüne geçilebilmesi adına, KKTC
Cumhuriyet Meclisi’nde halen alt komitede (hukuk komitesinde) bekletilmekte
olan Bilişim Hukuku Yasa Tasarısı’nın da, revize edilerek, yürürlüğe girmesi
gerekliliğini vurgulamaktadır.
Medya ve Yeni Medya sektöründe çalışacak bireylerin, nitelikli bir eğitim
alarak mesleğe başlamaları noktasında önem arz eden eğitimcilerin
(akademisyenlerin) ise, görüşleri şu şekildedir:
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi E. Dekanı Doç. Dr. Gökçe
Keçeci, basın özgürlüğünün, demokrasi ve ifade özgürlüğü temeline dayanan
yapısına değinirken; basının diğer bir boyutuyla da, siyaset, ekonomi gibi pek
çok alanda belirleyici güç oluşuna işaret etmektedir. Keçeci bu duruma
istinaden, özellikle ana akım medyadan çok daha kapsamlı etkiye sahip yeni
medyanın önemini vurgularken; basın mensuplarının, özgür fakat mesleki
ilkelere saygılı şekilde yayın yapmaları gerekliliğini ifade etmektedir.
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap: “Sürdürmekte olduğumuz geniş
kapsamlı bir akademik çalışma çerçevesinde, 2016 yılının ekim ayında 14
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gazeteyi tarayarak elde ettiğimiz verilerde, 1585 suç haberine rastladık. Bu
veriler; suçu, suçun basına ne oranda yansıdığının tespiti noktasında önem
arz ederken, bahse konu haberlerde, etik değerlere uygun yayıncılığın söz
konusu olup olmadığının tespiti noktasında da yüksek öneme sahiptir. Bu
veriler neticesinde elde edilen sonuçlardan biri de, basın mensuplarının,
yayınlarında etik değerlere yüksek oranda “sarılması” ve bu hususun oldukça
ciddiyetle tartışılması gerekliliğidir”
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Danışmanı ve

İletişim Fakültesi

Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ise, etik ve iletişim etiği ilkelerinin önemine
dikkat çekerek, basın mensuplarının ve özellikle yeni medya üzerinden görev
ifa eden basın mensuplarının bu ilkelere yönelik bilincinin artırılması için,
nitelikli bir lisans eğitimi ardından, eğitici faaliyetlerin gerekliliğini ifade
etmektedir. Dolunay, “Henüz kişi hakkında hüküm verilmemişken, şüphelinin
hükümlü olarak yansıtılması, sadece baş harfleri ile yazılması gerekirken, açık
ad ve soy adının, ve puslandırılmamış fotoğrafının yayınlanması önemli bir
aykırılık oluşturmaktadır” ifadeleri ile de, KKTC’de görülen en önemli
ihlallerden birinin de henüz yargılama aşamasında olan adli olaylarla ilgili
haberlerde yaşandığını vurgulamaktadır.
Diğer yandan, KKTC medya ve/veya yeni medya kuruluşlarında aktif
görev yürüten ve aynı zamanda medya-yeni medya kuruluşları üzerinde
yöneticilik ve/veya meslek birliğinde-denetim birliğinde yöneticilik görevi
yürüten meslek uzmanlarının görüşleri ise şu şekildedir:
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, basın özgürlüğünü
“hayat özgürlüğü” olarak nitelendirirken; kaza ve intihar haberlerinin yayınında
dikkat

edilmesi gereken

hususlara

işaret

etmektedir.

Özuslu,

kaza

haberlerinde, basın mensuplarının ve gelişen teknoloji sayesinde, yeni medya
üzerinden meslek ifa eden basın mensuplarının çok daha kolaylıkla yayınlar
gerçekleştirebildiğine; ancak söz konusu yayınlarda, etik değerlerin göz ardı
edildiğine; yine intihar haberlerinde de, etik değerler göz ardı edilerek, intihar
sebeplerine ve yöntemlerine de yer verildiğine, bunun, benzer durumdaki
kişileri intihara teşvik edebilme riskine dikkat çekmektedir. Bahse konu
ihlallerin, Kıbrıs Türk Basını’nda uzun yıllar süregelen uğraşlar neticesinde
geçmiş dönemlerde nispeten önlendiğini ancak son yıllarda, yeni medyanın da
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gelişimi ile yeniden sorun teşkil eder orana ulaştığını vurgulamıştır. Özellikle
yeni medya üzerinden söz konusu olan ihlallerin, KKTC’de bir bilişim yasası
olmayışı ile ilgisine dikkat çeken Özuslu da, ilgili yasa tasarısının, bir an önce
yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Türk Ajansı Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, “2015’te 14 bin
kişi internete bilgisayardan bağlanıyordu, bu rakam 2016’da 6 bine düştü.
İnternete cep telefonundan bağlananlar 297 binden 313 bine yükseldi. Hemen
hemen herkes cep telefonundan internete giriyor. Bu nedenle internet aracılığı
ile basın mensubu olarak görev yapan kişilerin, yayınlarında etik değerlere
bağlılığının önemi yüksek” ifadeleri ile, en az ana akım medya mensupları
kadar, yeni medya üzerinden görev ifa eden basın mensuplarının da, etik
değerlere bağlılığının önemini vurgulamaktadır.
Medya ve özellikle yeni medya üzerinde önemli bir denetim görevine
sahip Medya Etik Kurulu’nun Başkanlığını sürdüren Dr. Bekir Azgın, medya
etik kurulunun, 28 kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu bir denetsel yapı
olduğunu; ana akım medya ve yeni medya ile ilgili mesleki etik ilkeleri bulunan
kuruluşun zayıf yönünün ise, maddi yaptırım uygulayamaması olduğunu ifade
etmektedir. Azgın, “gazetesi düşünerek, vijdan muhasebesi yaparak mesleğini
ifa edecek…özellikle yeni medya üzerinden mesleklerini sürdüren basın
mensuplarının etik değerler hususunda özenli davranmadığı görülmektedir. Bu
hususta maddi yaptırımlar uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır
” ifadeleri ile, iletişim etiği ilkelerinin önemini vurgularken; ihlaller ile ilgili maddi
yaptırım uygulama mekanizmasının hukuki düzenlemeler ile bir an önce
gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma neticesinde varılan sonuçlar ve/veya öneriler; üç temel madde
altına toplanabilmektedir:
1. Mesleki Eğitsel Faaliyetlerin & Bilincin Arttırılması,
2. Yasal Düzenlemeler Getirilmesi ve/veya Yasaların Revize Edilmesi,
a. Basın Yasasının Revize Edilmesi,
b. Bilişim Yasasının Yürürlüğe Girmesi,
c. Medya Sahipliğine İlişkin Düzenlemeler Getirilmesi,
3. Medya Etik Kurulu veya Kurulacak Benzer Bir Yapının Maddi
Yaptırım Gücü ile Donatılması

1. Mesleki Eğitsel Faaliyetlerin & Bilincin Arttırılması

Özellikle, yeni medya üzerinden gerçekleştirilen yayınlarda, yukarıda
sayılan temel basın hak ve özgürlükleri ve sınırlamaları çerçevesindeki temel
değerlere, diğer ülkelerde de örnekleri görülen bir takım aykırılıklar söz konusu
olmaktadır.
Örneğin, yine yukarıda yer verilen temel hususlardan biri olan, kişi adı
ve fotoğrafının izinsiz yayınlanamaması meselesi kapsamında, KKTC’de bir
özel

medya

kuruluşu

tarafından,

yeni

medya

üzerinden

bireylerin

paylaşımlarının alınması ve bunun gerek medya üzerinden, gerekse yeni
medya üzerinden yayınlanması, aykırılık oluşturmaktadır. Söz konusu eylemin
iyi niyet ile yapıldığı genel kabul görmekle birlikte; sosyal medyada paylaşım
yapan bir bireyin, adı ve fotoğrafının oradan alınarak, bir yerel gazetede
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kullanımını isteyip istemediği, öncelikle kendisine sorulmalı, ardından ilgili
yayın gerçekleştirilmelidir.
Diğer yandan, KKTC’de görülen en önemli ihlallerden biri de, henüz
yargılama aşamasında olan adli olaylar ile ilgili yapılan haberler hususundadır.
İlgili olaylarda, henüz kişi hakkında hüküm verilmemişken ve yukarıda belirtilen
masumiyet karinesi asılken, şüphelinin, hükümlü olarak yansıtılması ve ad ve
soyadının baş harflerinin ve puslandırılmış fotoğrafının değil; açık adı ve
fotoğrafının yayınlarda yer bulması, önemli bir aykırılık oluşturmaktadır. Sırası
ile, yine, -sınırlı da olsa- bazı yeni medya haber sitesi mensuplarının, çıkar
sağlama amaçlı yaklaşımları ve telif hakkı ihlalleri de, sorun teşkil etmektedir.
Yeni medya haberciliğinde söz konusu olan, bu ve benzeri pek çok etik
ihlal, şu iki temele dayanmaktadır:
Eğitim Eksikliği/Mesleki Bilinç Eksikliği,
Yüksek Tıklanma Beklentisi (Çıkar sağlama).
Bu çerçevede, ilk başlık olan eğitim eksikliği/mesleki bilinç eksikliği,
ancak, eğitsel-bilinçlendirici faaliyetlerin arttırılması çerçevesinde söz konusu
olabilecektir.
İlk olarak, eğitim eksikliğinin, lisans diploması bulunmaması temelinde
ele alınması halinde23; sorunun, basın mensubu olarak çalışabilmek için,
üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nden mezun olma şartı aranmaması ile ilişkili
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Oysa ki, bu alanda da, tıpkı avukatlık
mesleği veya doktorluk mesleği gibi, görev ifa edebilmek için temel şart olan
üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olmak önem arz etmektedir.
Aksi halde, eğitsel açıdan yetersiz bireylerin, “ucuz iş gücü” olarak görülmesi;
buna bağlı olarak sektörde varlık göstermeleri ve sonucunda da hukuki ve etik
ilkeleri zedelemeleri önlenemeyecektir.
Eğitsel eksikliklerin, mesleki bilincin yetersizliği temelinde ele alınması
halindeyse, sorunun, basın mensuplarının meslek ilkelerini bilmemesi ve/veya
göz

23

ardı

etmemesi;

yine,

paydaşların bu

duruma

ilişkin

girişimde

Bu öneride; mevcut yapıda, lisans diploması olmaksızın yıllardan beridir basın mensubu
olarak çalışan ve yüksek bilinçle, doğru habercilik yapan; kişilik haklarına, diğer hukuki ilkelere
ve pek tabii iletişim etiği ilkelerine riayet eden bireyler tenzih edilmiştir.

269
bulunmamasından veya yeterli girişimde bulunmamasından veya basın
mensuplarının ilgili girişimler sonucu gerçekleştirilen eğitici faaliyetlere
katılmamasından ya da katılsalar dahi dikkate almamasından kaynaklandığını
belirtmek gerekmektedir. Bu durumun aşılması ise, yine, meslek içi
bilinçlendirici faaliyetlerin arttırılması; üniversiteler tarafından, mezuniyet
öncesi ve sonrası, ek eğitimler, sempozyum, konferans ve paneller ile, eğitimin
desteklenmesi ve tümünden önemlisi, basın çalışanlarının, bu eğitimlere
katılıp, eğitsel fayda sağlaması gerekmektedir.
Etik, iletişim -basın- etiği gibi hususlarda, başta basın mensuplarında
olmak üzere, toplumsal bilincin de artması gerekmektedir. Bu husus, aşağıda
belirtilecek olan “yasal boşlukların doldurulması”na ek olarak; devlet politikası
kapsamında,

bilinçlendirici

etkinlikler

yapılması;

bireylerin;

basın

mensuplarının ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak ile mümkün olacaktır.
Çünkü yasalar eliyle düzenleme hayati önem arz etmekle birlikte; tek başına
yeterli olmayacaktır. Bu

hususta,

KKTC devletinin

ve

sivil toplum

kuruluşlarının, aktif rol üstlenmesi gerekmektedir.

2. Yasal Düzenlemeler Getirilmesi ve/veya Yasaların Revize
Edilmesi

a. Basın Yasasının Revize Edilmesi

Çeşitli kural tiplerinden biri olan etik kuralları ile benzeşen ahlak
kuralları, hukuk kuralları ile en yakın benzerlik gösteren tür olarak kabul
edilmektedir.

Bu

kapsamda,

hukuk

kulları,

ahlak

kurallarına

aykırı

olmamaktadır. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen ahlaki ve etik değerlere riayet
edilerek, medya ve yeni medya üzerinden yayın yapılması gerekliliği; pek çok
ülkede hukuk kuralları kapsamında da, düzenleme altına alınmaktadır.
Bahse konu duruma, Türk Hukuku’nda yürürlükte bulunan “Basın Ahlak
Yasası” örnek gösterilebilmektedir. Ancak, Kıbrıs Türk Hukuku’nda, diğer bir
ifade ile KKTC’de, basın mensuplarının çalışmalarında ve dolayısıyla
gerçekleştirdikleri/gerçekleştirecekleri yayınlarda, ne şekilde sınırlanacağına
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ve

hatta

hak

ve

bulunmamaktadır24.

özgürlüklerine
Bu

kapsamda,

ilişkin
ilgili

düzenlemeler
yasal

boşlukların

neredeyse
ivedilikle

doldurulması gerekliliği açıktır.
Diğer bir ifade ile, çalışma neticesinde varılan sonuçlar ışığında; KKTC
Basın Yasası’nın revize edilmesi gerekliliğini, bir kez daha vurgulamak yerinde
olacaktır. Çünkü yasada, basın mensuplarının, ana akım medya üzerinden
dahi gerçekleştirdikleri yayınların, etik ve ahlaki sınırı çizilmemektedir. Oysa ki,
artık yeni medya gibi, ana akım medyaya alternatif oluşturan önemli bir
platform bulunmaktadır. Ve bahse konu yeni platform, ana akım medyadan,
hız olgusu ve erişim kolaylığı yönünden oldukça farklılaşmaktadır.
Çalışmada, yeni medya haber siteleri üzerinden gerçekleştirilen
yayınlarla, ne denli ileri noktalara ulaşan etik ihlallerin söz konusu olabildiği
ortaya koyulmuştur. Pek tabii bu hususların sonuçlarına ilişkin hukuki ve etik
inceleme ile birlikte, psikolojik inceleme de yapılması gerekliliği ortadadır.
Çünkü bireylerin etik ve hukuki ilkelere aykırı şekilde, toplum önünde
zedelenen onur ve saygınlıkları, psikolojik pek çok sorunun da ortaya
çıkmasına yol açabilecektir. Ancak ilgili sosyal bilim dalı psikoloji, ayrı bir
disiplin oluşturmakta ve pek tabii ancak uzmanlarınca bilimsel olarak
değerlendirme yapılabilmektedir. Yine de bu noktaya değinilmesinde temel
amaç, konunun hassasiyetini vurgulamaktır. Bu denli önem arz eden bir
hususta, yasal düzenlemelerin getirilmesinin/iyileştirilmesinin zaruri olduğu
kabul edilebilecektir.
Bu kapsamda, gerek ana akım medya, gerekse çalışma konusu
çerçevesinde yeni medya mensuplarının hak ve özgürlüklerinin, kapsamlı
şekilde, basın yasasında düzenleme altına alınması ve yine sınırlarının
çizilmesi hususuna, basın yasasında yer verilmesi gerekliliği hasıl olmaktadır.

24

Bu durumun, tanınan haklar yönünden başarılı bir istisnası olarak, KKTC’de yürürlükte
bulunan Basın İş Yasası gösterilebilecek olsa da; ilgili yasa, basın mensuplarının çalışma
koşulları ve özlük haklarını düzenleme altına almakta; diğer bir ifade ile, çalışma konumuzu
kapsamamaktadır.
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b. Bilişim Yasasının Yürürlüğe Girmesi

Yine, yukarıda belirtilen ahlaki ve etik değerler kapsamında medya ve
yeni medya üzerinden yayın yapılması gerekliliği; hukuk kuralları kapsamında
da, bilişim yasaları ile de düzenleme altına alınmalıdır.
İnternetin, ortaya çıkışı ve değişimi evreleri ardından, belirtildiği gibi,
içerisinde bulunduğumuz “dijital çağ” olarak adlandırılan dönemdeki yüksek
önemine istinaden;

bu ortamda gerçekleştirilen faaliyetlerin, fonksiyonel

olarak düzensiz insan davranışlarını inceleyen hukuk bilimi tarafından
düzenleme altına alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler
çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı
bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi,
saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümünü konu alan
bilişim hukuku, pek çok ülkede, başta bilişim yasaları olmak üzere, çeşitli
hukuki düzenlemeler ile lega data (pozitif hukuk) olarak, varlık göstermiştir.
Gerek internet ortamında yayınlanan eserler üzerindeki telif hakları,
gerekse, internet ortamında gerçekleşen faaliyetlerin yol açacağı cezai
hususları düzenleme altına alan bilişim yasaları, belirtildiği gibi pek çok ülkede
yürürlüğe girmiş ve gelişen teknolojiler ışığında, daha yerinde düzenlemeler
için geliştirilmeye devam etmektedir.
Durumun önemini yinelemek adına belirtilmelidir ki; yine ciddi bir
kullanıcı sayısına ulaşan sosyal medya sitesi Facebook da, yalan haber ve
paylaşımlarla mücadele kapsamında, yalan haber butonu şeklinde bir önlem
almaya hazırlanmakta olduğuna ilişkin çeşitli haberler yayınlanmıştır
(“Facebook’tan ‘yalan haber’ butonu”, 2016, 16 Aralık). Bu haberlerin doğruluk
payı ayrı bir tartışma konusu teşkil edecek niteliği haizdir; ancak, yeni medya
ve dolayısıyla sosyal medyada yayınlanan ilgili içeriklerin, hukuki ve etik ilkeler
çerçevesinde yönetilebilmesi adına, önlem gerekliliği açıktır. Çünkü, gerçeği
yansıtmayan haberlerin, bireysel hakları ihlali bir yana, ülkeler arası savaş
çıkmasına zemin sağlama riski dahi taşıyabileceği görülmektedir. Bu durumun
örneği olarak, İsrail Savunma Bakanına atfedilen ve sosyal medya üzerinden
yayılan

ifadelerin,

Pakistan

yetkililerince

sosyal

medya

üzerinden
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cevaplanması

ve

neredeyse

iki ülke

arası,

savaş

çıkacak

olması

gösterilebilmektedir (“Yalan haber nükleer savaş çıkarıyordu”, 2016, 26
Aralık).
Bu noktada belirtilmelidir ki, internet ortamındaki en önemli etik ihale yol
açan hususlardan biri olarak kabul edilen siber suçlar, terör, kamu düzenini
bozmak, pornografi gibi başlıklar altında sayılırken; çalışma konumuz
açısından ele alınan basın hak ve özgürlükleri çerçevesinde, sınırların iyi
çizilememesi ve basın mensuplarının, Sokrates’in belirttiği gibi, bazı bilinçsiz
(bilgisizce) yaklaşımları sonucu, internet ortamı üzerinden oluşan etik ihlallerin
de, bilişim yasası bulunan ülkelerde, siber suç kapsamında olduğunu
hatırlatmak gerekmektedir. Ancak KKTC’de, henüz yürürlükte bulunan bir
bilişim yasası olmaması nedeniyle, ilgili suçlar, cezasız kalmaktadır. Bu durum,
etik ihlallerin en önemli nedenlerinden biridir.
Diğer yandan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde, ilgili komisyonda bir
bilişim yasa tasarısı hazırlanması ve Genel Kurul’da da, ilgili yasa tasarısının
ivedilikle görüşülmesi kararı alınmasına karşın, bu çalışma hazırlanırken,
henüz hiç bir gelişme yaşanmamıştır.
Bu kapsamda da, Kanunsuz suç ve ceza olmaz temel ceza hukuku
ilkesi uyarınca, belirtilen etik ve ahlaki değerlere aykırı haberlerin, yeni medya
üzerinden

yayınında,

haberi

hazırlayan

ve

yayınlayanlara,

ceza

verilememektedir.
Uzun bir süredir gerekliliği vurgulanan bilişim yasasının yürürlüğe
girmesi halinde, yeni medya üzerinden yapılan tüm paylaşımlar ve dolayısıyla
da basın mensuplarının yayınları, denetime tabi olacak, böylece de, belirtilen
etik ve ahlaki olmayan yayınların önüne geçilecek ve/veya bu tip yayınların
yapılması caydırılacak; yapılması halinde ise, ilgililer cezalandırılacaktır.

c. Medya Sahipliğine İlişkin Düzenlemeler Getirilmesi

Medya sektörü içerisinde yer alan yeni medya haber sitelerini de
bağlayıcı şekilde, örneklemde de, bazı internet haber siteleri için geçerli olduğu
gibi, büyük sermaye gruplarının sahipliği söz konusudur. KKTC ölçeğinde bu
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durum pek de fazla kendini hissettirmiyor gibi görünse de, büyük sermaye
gruplarının genelinde, kendine yakın gördüğü siyasi parti ve/veya adayları
iktidara taşıma uğraşı söz konusu olabilmektedir. Bu durum, şahsi/grupsal
menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi temeline dayanmaktadır.
Bu çerçevede de, tarafsızlık-bağımsızlık, kişilik haklarına saygı, eleştiri
sınırını aşmama, haber-yorum dengesini koruma gibi iletişim etiği ilkeleri, ilgili
hedefler doğrultusunda, geri plana atılabilmektedir.
Bu durum, medya patronlarının, sadece medya sektöründeki sahiplikle
sınırlanması; diğer bir ifade ile, gayrimenkul, turizm, finans vb. başka
sektörlere girmelerinin önlenmesi ve/veya belirli oranlarda kısıtlanması halinde
aşılabilecektir. Bu da, ancak, yasalar eliyle mümkün olabilecektir.
Basın Yasası’nda bu yönde düzenlemelere yer verilmesi veya basın
sahiplik yasası gibi bir ad altında, yeni medya haber sitelerinin de içerisinde
yer aldığı basın kuruluşlarının sahipliğine ilişkin sınırlamaları içerek yasal
düzenlemeler getirilmesi öneriş, KKTC için de tartışmaya açılmalıdır.
3. Medya Etik Kurulu veya Kurulacak Benzer Bir Yapının Maddi
Yaptırım Gücü ile Donatılması
Çalışmada detaylı olarak değinilen Medya Etik Kurulu’nun, gazetecilik
meslek ilkeleri altında yer verdiği, önemli habercilik ilkeleri ve bu çerçevede
basın hak ve özgürlüklerinin kullanılması gerekliliği; yukarıda da belirtildiği gibi,
medya etik kurulunun etik ihlallerde verdiği kararların yüksek önemi haiz
olmasına karşın, maddi yaptırımı olmaması nedeniyle, tam anlamıyla etkili
olmamaktadır.
Kurul, şikayetler üzerine veya re’sen verdiği kararlar, maddi anlamda
yaptırım içermemektedir. Diğer bir ifade ile, etik ihlal gerçekleştiren bir medya
kuruluşuna veya yeni medya kuruluşuna/sitesine, ihlale konu haberi kaldırma;
ihlal nedeniyle tazminat ödenmesini sağlama gibi maddi yaptırımlar
uygulayamamakta; daha ziyade, kınama, uyarı gibi manevi yaptırımlar
uygulamaktadır.
Pek tabii cezalandırma hususunda asli görev mahkemelerindir ancak,
basın hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması çerçevesine aykırı şekilde basın
mensuplarının davranışları ve yayınları, önceden basın yasası ile de
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kısıtlanmalı; diğer yandan bu haberlerin internet ortamında paylaşımı ile ilgili
de, bilişim yasası yürürlüğe girerek, bu eylemlerin cezalandırılması
gerekmektedir.
Ayrıca, kuruluşun verdiği kararlar incelendiğinde, ana akım medyaya
kıyasen, önemli bir oranın, yeni medyaya üzerinden gerçekleşen etik ihlallere
ilişkin olduğu görülmektedir. İnternet üzerinden gerçekleştirilen habercilik
faaliyetlerindeki etik ihlallerin yüksek oranda olması, bu ihlallerin, cezasız
kalacağı düşüncesi nedeni ile söz konusu olmaktadır.
Özellikle, yeni medya üzerinden gerçekleştirilen yayınlarda, yukarıda
sayılan temel basın hak ve özgürlükleri ve sınırlamaları çerçevesindeki temel
değerlere, diğer ülkelerde de örnekleri görülen bir takım aykırılıklar söz konusu
olmaktadır.
Oysa ki, çalışmada, doğrudan ilgili olmadığı için ele almadığımız, KKTC
Devleti eliyle, diğer bir ifade ile, yasalara dayanarak kurulan; radyo ve
televizyonların yayınlarını düzenleyen Yayın Üst Kurulu, etik kurulun ilkelerine
benzer

ilkelere

sahip

olmakla

birlikte, kararlarında,

maddi yaptırım

uygulayabilmekte ve bu kapsamda, para cezası (tazminat), yayını durdurma
gibi kararlar verebilmektedir. Böylece, etik kaidelere uyma hususunda, medya
kuruluşları zorunluluk hissetmektedir.
Bu duruma benzer yetkiler ile, etik kurulunun (veyahut devlet eliyle,
yasal

zemine

dayanarak

oluşturulacak,

medya

ve

yeni

medyada

haberciliğinde etik ihlal denetimi yapacak bir başka kuruluşun) donatılması ile,
etik ihlallerin, aynı zamanda yasal aykırılıklar olarak kabulü ve buna istinaden
de, önlenmesi veya verilen zararın tazmini için, maddi yaptırımlarla
desteklenebilecek kararların alınabilmesi sağlanacaktır.
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Prof. Dr. Rona Aybay sürdürdüğü, İnsan Hakları derslerini asiste etti. “Türk
Hukuku ve Kıbrıs Türk Hukuku’nda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması
ve Tenfizi” başlıklı yüksek lisans tezini, 2015 yılında savunarak, yüksek lisans
eğitimini tamamladı. Avukatlık stajını yaptı ve Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programına, ÖYP kapsamında tam
burslu olarak başladı.

Öğretim Görevlisi statüsünde mesleğe devam ederken, Yakın Doğu
Üniversitesi Hukuk Danışmanlığı’na getirildi.

Dolunay, yüksek lisans

çalışmasını tamamlamasına müteakip olarak, yine, Prof. Dr. Işıl Özkan’ın
sürdürdüğü, Yabancı Mahkeme Kararları’nın Tanınması ve Tenfizi I-II ve Prof.
Dr. Rona Aybay’ın Sürdürdüğü YDÜ SBE Özel Hukuk Yüksek Lisans
Programı’nda çeşitli dersleri asiste etti. Yakın Doğu Üniversitesi tanıtım
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etkinlikleri kapsamında, KKTC ve Türkiye’de, birçok hukuk-adalet semineri
gerçekleştirdi.

2015 yılı sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora programına, ÖYP kapsamında tam
burslu olarak kaydolurken; Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi
akademik kadrosunda, tam zamanlı görev almaya başladı. 2016 yılında, Yakın
Doğu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde de, yarı zamanlı Öğretim
Görevlisi statüsünde çalışmaya başladı.

Hukuk, Siyasal Bilimler ve İletişim temalı çeşitli sempozyum ve
panellerin organizasyon komitelerinde görev aldı. Çeşitli uluslararası
dergilerde (WoS ESCI kapsamında dergiler dahil) hakem olarak görev alan
Ayhan Dolunay, Uluslararası Sanat, Kültür ve İletişim Dergisi’nin, Editör
Yardımcısı görevini sürdürmektedir. İletişim, hukuk ve sosyoloji temelinde
çeşitli bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı ve hukuk danışmanı olarak
görev alan Dolunay; ulusal ve uluslararası (Harvard University, USA; Oxford
University, UK gibi seçkin üniversitelerde düzenlenen konferanslar da olmak
üzere), pek çok konferansa kabul almış/katılmış, özetleri ve tam metinleri
yayınlanan ve WoS CPCI kapsamında taranan/dizinlenen bildiriler sunmuştur.

Dolunay’ın ulusal ve uluslararası akademik dergilerde (Thomson
Reuters Web of Science SSCI/SCI Expanded/ESCI, Scopus İndeks başta
olmak üzere taranmış/dizinlenmiş), İletişim, Hukuk, Sosyoloji alanlarında,
Türkçe ve İngilizce pek çok makale yayını; aynı zamanda, uluslararası
yayınevleri (12 Levha Yayıncılık, İstanbul; LAP Academic Publishing,
Almanya) tarafından yayınlanmış 4 kitap çalışması bulunmakta; YDÜ İletişim
Araştırmaları Merkezi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kamu Hukukçuları
Platformu üyeliklerini sürdürmektedir.

Harvard Üniversitesi İnteraktif Eğitim Programları (Harvard X)
kapsamında, adalet, etik ve ahlak felsefesi konulu “Justice” eğitimini başarı ile
tamamlayarak, sertifika almaya hak kazanmış Dolunay, tam zamanlı olarak
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görev aldığı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Hukuka Giriş, Telif
Hakları, Basın Hak ve Özgürlükleri, Bilişim Hukuku, Etiğe Giriş; İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nde, Bilişim Hukuku derslerini vermeyi sürdürürken; aynı
zamanda, yarı zamanlı olarak görev almış olduğu Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Uluslararası Özel Hukuk I-II derslerini
vermiştir. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde de aktif görev üstlenen
Dolunay; Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan üyesidir ve iyi derecede
İngilizce bilmektedir.
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