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22. Ergün DİLER (Takvim gazetesi genel yayın yönetmeni)
23. Ercan DEMİR (Takvim gazetesi yayın koordinatörü)
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25. İsmail KAPAN (Türkiye-İhlas gazetecilik a.ş yönetim K. Bşk., genel yayın yönetmeni)
26. Muaviye GÜL (Türkiye gazetesi genel müdürü)
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33. Ali ADAKOĞLU (Milat gazetesi genel yayın yönetmeni)

34. Ahmet Zeki GAYBERİ (Milat gazetesi yayın koordinatörü)
35. Süleyman KARAKULLUK (Milat gazetesi haber müdürü)
36. Ahmet AY (Milat, Diyarbakır Olay, Güneydoğu Güncel yazarı,AKP Mill. A.Adayı!!)
37. Hasan KARAKAYA (Yeni Akit gazetesi genel yayın yönetmeni)
38. Ali İhsan KARAHASANOĞLU (Yeni Akit gazetesi yazı işleri müdürü)
39. Kenan KIRAN (Yeni Akit gazetesi haber müdürü)
40. Abdurrahman DİLİPAK (Yeni akit yazarı)
41. İbrahim KARAGÜL (Yeni Şafak genel yayın yönetmeni)
42. Mustafa KAHRAMAN (Yeni şafak yazı işleri müdürü)
43. Fatma DEMİRCİOĞLU (Yeni şafak haber müdürü)
44. İlhan TOPRAK (Yeni şafak muhabiri)
45. Cem KÜÇÜK (Yeni şafak yazarı)
46. Tamer KORKMAZ (Yeni şafak yazarı)
47. Şebnem BURSALI (Yeni Asır genel yayın yönetmeni)
48. Kadir SIVACI (Yeni Asır yazı işleri müdürü)
49. Erhan GÜLENÇ (Yeni Asır haber müdürü)
50. İrfan TABAK (Haber Vaktim gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü)
51. Emre MARMARALI (Balıkesir Yeni Gazetem imtiyaz sahibi)
52. Erdinç SARAÇ (Balıkesir, Yeni Gazetem yazı işleri müdürü)
53. Atilay GARGILI (Afyon, Emirdağ’da Haber Gazetesi sahibi)
54. Adem ALEMDAR (Konya, Memleket Gazetesi sahibi)
55. İsmail ALEMDAR (Konya, Memleket gazetesi genel müdürü)
56. M. Ali KÖSEOĞLU (Konya, Memleket gazetesi Gen.Yayın Yön., yazı işleri müdürü)
57. Ömer Serdar ÇİMEN (Diyarbakır Olay gazetesi, diyar medya ltd. şti. sahibi)
58. Mürsel ACAY (Diyarbakır Olay gazetesi genel yayın yönetmeni)
59. Baran ÇİMEN (Diyarbakır Olay gazetesi sorumlu yazı işlere müdürü)
60. Volkan ESER (Güneydoğu Güncel gazetesi genel yayın yönetmeni)
61. Alev ÇINAR (Güneydoğu Güncel gazetesi yazı işleri müdürü)
62. Mahmut Sertan KAPAKLI (Urfa, Güneydoğu gazetesi sahibi)
63. İbrahim Halil ÇİNİ (Urfa, Güneydoğu gazetesi Gen.Yayın Yön., yazı işleri müdürü)
64. Yasemin GÜHEL (Tekirdağ, Trakya Demokrat gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü)
65. Mehmet KULA (Tekirdağ, Trakya Demokrat gazetesi sayfa editörü)
66. Elmas CENGİZ (Kayseri Hakimiyet 2000 gazetesi sahibi)
67. Mustafa CENGİZ (Kayseri Hakimiyet 2000 gazetesi genel yayın yönetmeni)
68. Mevlüt UZUN (Kayseri Hakimiyet 2000 gazetesi yazarı)
69. Ömer Faruk HAMURCU (Kayseri Vizyon Kent Haber gazetesi sahibi, Gen.Yayın Yön.,)
70. Serhat KARAOSMANOĞLU (Kayseri vizyon kent haber gazetesi genel koordinatörü)
71. Hilal AÇIKYÜREK (Kayseri vizyon kent haber gazetesi muhabiri)
ŞİKAYETİN KONUSU: CHP İstanbul Milletvekili ve tüm dünyada 161 ülke, organizasyonun
üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal’in Başkan Yardımcılığını yapan bir siyasetçiyim. Erdemli
bir yurttaş olmanın yanında milletvekilliği görevimi de yasaların sağladığı hak ve yetkiler

içerisinde hakkıyla yerine getirmeye çalıştığım için kamu aleyhine iş ve işlemleri de TBMM
gündemine taşıyorum. Kamu aleyhine olan usulsüzlükleri yasama faaliyeti konusu yapmamız
nedeniyle zaman zaman karalama, çamur at izi kalsın şeklinde özellikle, iktidar yanlısı
yayınlarıyla bilinen ve TMSF aracılığıyla iktidara yakın iş adamlarına satılan, yaygın adıyla
‘havuz medyası’ olarak bilenen basın organlarınca basın etik ilkelerine asla uymayacak
yayınlara hedef oluyorum. Bu yayınlarını sayfalarında kurgulayanlar da yaptıkların farkında
olmalılar ki hiçbir haberde herhangi bir muhabir imzası dahi kullanamadılar!
Bugüne kadar hiçbir basın yayın organını ve “gazeteciyi” sizlere, meslek örgütlerine şikâyet
etme yolunu hiç kullanmadım. Ama geçen hafta, 17 Şubat’ta Ethem Sancak’ın sahibi
olduğu Akşam, Star ve Güneş gazetelerinde başlayan tek kalemden çıkmış, ara başlıkları,
mizanpajları dahi birebir aynı olan, imzasız tek tip “saldırılar’ nedeniyle bu yolu kullanmak
durumunda kaldım. Bu iftira ve ahlak sınırlarını zorlayan yayınlar son olarak 12’nci
Cumhurbaşkanı’nın kızına suikast düzenleneceği şeklindeki akıl almaz iddiasıyla zirve yaptığı
için bu başvuru kaçınılmaz ve zorunlu hale gelmiştir.
Ethem Sancak ile Akşam, Güneş ve Star gazetesi yöneticileri hakkında “suç işlemek için örgüt
kurmak, hukuka aykırı suç isnadı, suç için anlaşma ve işlenmediğini bildiği halde sahte kanıt
yaratarak suç uydurdukları, iftira attıkları” gerekçesiyle TCK’nın 267, 220, 316 ve 271’nci
maddesine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundum.
Benim üzerimden partim CHP’yi de hedef alan bu ahlaksız, tek yanlı, basın meslek ilkelerinin
tamamını ihlal eden yayınlara karşı her türlü adli, idari, cezai, tazminat içerikli, tekzip ve
düzeltme istemli başvurularımı yaptım. CHP Genel Başkanlığı da 30 ayrı suç duyurusunda
bulunarak konuyu takip etmektedir.
17 Şubat 2015 tarihinde Akşam, Güneş ve Star gazetelerinde yapılan tek tip, birbirinin aynısı
haberlerle başlayan süreç diğer hükümet yanlısı gazetelerin yanlı, çirkin, meslek ilkelerini
alaşağı eden yayınlarıyla devam etti. Bu yayınlar sonrasında sosyal medyada açık tehditler de
tarafıma yöneltilmeye başlandı.
Tamamı yalan, iftira, aşağılayıcı ve hiçbir araştırmaya dayanılmaksızın, masa başında ve
istihbarat-kolluk merkezlerinde oluşturulmuş bu yayınlarla şahsım kamuoyunda suçlu ilan
edilerek, küçük düşürülmeye, haksız algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yalan haberlerle
bir taraftan ben hedef gösterilirken, bir taraftan da üyesi olmaktan onur duyduğum
Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmak istenilmektedir.
Bu yayınlarda Twitter’daki bir hesabı takip ettiğim ve onunla direk mesaj yoluyla
haberleştiğim öne sürülmesine rağmen twittera katıldığım tarihten bu yana söz konusu
hesabı asla takip etmediğim gibi onun da beni izlemediği dolayısıyla birbirini izlemeyen iki
kişinin direk mesajla haberleşemeyeceği gibi en temel teknik bilgi dahi görmezden
gelinmiştir. Twitter mesajları 140 karakteri aşamaz ancak üzerime atılan hayali yazışmalarda

151 karakter olduğu da görülmektedir. İngilizce yazım kuralı çelişkileri de bu “haberler” de
bariz biçimde görülmektedir.
Saydam çalışma yürüten gizleyecek hiçbir şeyi olmayan birisiyim. Üzerime atılan bu
saçmalıklar o kadar tutarsızdı ki kamuoyunda benim adıma savunma yapan vatandaşlar
dahi tutarsızlıkları, ahlaksızlıkları birer birer ortaya koydu ve iddialar tamamen döküldü.
Üstelik kişilik olarak bırakın insanı bir hayvanı dahi incitemeyecek, doğayla barışık yaşayan
benim gibi birisi için çok vahim, ahlaksızca, şerefsizce değerlendirmeler de bu haber
denilen yazılarda maalesef yer almıştır.
Gelişmiş demokrasilerde 4. Erk/kuvvet olarak görülen basının, Türkiye’de özellikle son 12 yıl
içerisinde sahiplik başta olmak üzere geçirdiği büyük değişim, güçlükler hepinizin malumu.
Basının gücü tarafsız ve bağımsız olmasından gelmektedir. Zaten iktidarın yaptığı baskılar
yüzünden otosansür bu kadar gelişmiş, onlarca gazeteci işsiz kalmışken, Türk basının
yeniden özgür ve başarılı günlerine geri dönebilmesi ancak meslek ilkelerinden ödün
vermemesi ile sağlanabilecektir. Bu noktada ise sizlere büyük görev düşmektedir.
Bu kapsamda, 17-24 Şubat 2015 tarihleri arasında 21 ulusal ve yerel gazetede hakkımda
yapılan 77 yalan haber ve köşe yazısında basın meslek ilkeleri çok ağır biçimde ısrarla,
sürekli biçimde çiğnenmiştir.
Dilekçemin ekinde yer alan toplam 138 sayfalık 21 ayrı ekte, söz konusu haber kupürlerinin
tamamı mevcuttur. Bu nedenle; Akşam gazetesindeki 6, Güneş gazetesinde 6, Star
gazetesinde 10, Sabah gazetesinde 11, Takvim gazetesinde 3, Türkiye gazetesinde 5, Daily
Sabah gazetesinde 3, Milat gazetesinde 2, Yeni Akit gazetesinde 11, Yeni Şafak gazetesinde
4, Yeni Asır gazetesinde 1, Haber Vaktim gazetesinde 2, Balıkesir Yeni Gazetem’de 1, Afyon
Emirdağ’da Haber gazetesinde 1, Konya Memleket gazetesinde 4, Diyarbakır Olay
gazetesinde 1, Diyarbakır Güneydoğu Güncel Gazetesinde 1, Urfa Güneydoğu gazetesinde 2,
Tekirdağ Trakya Demokrat gazetesinde 2, Kayseri Hakimiyet 2000 gazetesinde 1 ve Kayseri
Vizyon Kent haber gazetesinde yayınlanan 2 haber ile;
Basın Meslek İlkelerinin,
“4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira
niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
6. Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça
kimseye atfedilemez
13. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.”
maddeleri ihlal edilmiştir.

Bu nedenle yukarıda listesini yazdığım 71 gazeteci, yönetici ve yayın sahibinin meslek
ilkelerini sistemli ve bilinçli olarak çiğneyerek çok ağır etik ihlaller yaptıklarının
saptanmasının, benzeri yayınların süreç içerisinde yinelenmesinin önüne geçeceğine
inanıyorum.
Ayrıca basın meslek ilkeleriyle herhangi bir yakınlıkları bulunmadığını köşelerine taşıdıkları
ifadelerle açıkça belli eden Mahmut Övür ve Ahmet Ay ise halen AKP milletvekili aday
adaylığını açıklamış “gazetecilerdir”. AKP’li olmalarına rağmen, siyasi rakipleri olan CHP ve
CHP’liler hakkında tüm meslek etiğini çiğneyerek yayın yapmaları da meslek ilkeleri açısından
irdelenmeye muhtaçtır.
Bir siyasi partiden aday olan gazetecinin adaylık süreci boyunca, 4. Kuvveti kendi lehine,
partisinin amaçlarına hizmet eder şekilde, iftira atarak kullanmasının meslek ilkeleriyle
bağdaşmadığının da tarafınızca değerlendirilerek, ilke kararı alınması yaralı olacaktır.
Saygılarımla,

