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BASINDA ÖZDENETIM

Faruk UGURLU*

Toplumların gündemindeıki en önemli sorunlardan biri, olayların,

tam doğru ve eksiksiz blçlrnde aktarıhp aktanlmadığ. konusudur. Top
lurnun bllqllerıdlrtlrnesl gıÖrevi çeşltll kurumlaırın yanı sıra kitle ile
tişim araçlarında çalışeniara düşmektedır. Gazeteeller Radyo Tel'e
vizyon çalışanları ya da tüm lletlştrncller. Bu iletişimcilerden olan
gazetecnerkamuoyunun bağımsız ternsllcllerl olduğu lçln sık sık

mesleki sorunlarla kerşılaşmakta, resmi müdahale olmadan blr çözü
me ulaşma zorunluluğu içinde birtakım kurallar ve yöntemler qellş

tırrnek durumundakalrnektadırlar. Basında özdenetim diye tanımla

nan konu. işte bu kuralların yöntemlerin bütünüdür. Özdenetim hiçbir
yasaya göre suç olmadığı halde. ahl'a'k kurallarına aykırı sayılan yazı

lardan dolayı qazetecllerln sadece mesleki açıdan denetlenrnesldir.

Basında özdenetim farklı iki aınlam taşır. Gazetecilerin kendi ken
dini kontrolü anlamının yanısıra, basın çalışanlarının ve organlarının

kendı istekleriyle oluşturduklan kurallenn uygulanmasını sağlayan

orıgan anlamını da taşımaktadır.

ıBasının kendi istekleriyle oluşturduğu sistem, ancak sanayileş

miş demokratik toplurnlarda yani özgürlük ve rekabet ortamlarında

qerçek anlamryla yeriın,egetirilebilir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde, devlet tarafından kurulmuş ya da gayriresmi olarak dev
letin denetiminde olan türleri vardır.

(") Açliköğretim Fok'ültesi
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Teorik olarak sansürün Anayasa'da yasak olmasına rağmen,öz"

denetim kavramı 'bir meslek-içi düzenleme olduğu lçln bunun Anaya
sa'ya aykırı olmadığı düşüncesi gelişmiştir. Aynı zamanda bu kural
lara uyrnsk zorunluluk değil, klşlnln özgür iradesine bağlı bir olaydır.

i1etişimci1n1in haklenru ve sorumluluğunu belirleyen ve yaygın de
y,işle basın ahlaki, basının kendi kendini denetimi ve bunların uygu
lanmasını gözeten basın konseyi, medya konseyleri. basın ombuds
marılan. (ombudsman'lık lskandinav ülkelerinde görülen bir uygul,a
madır. Tek kişinin devamlı haıkeml.iği) veya qazeteol odaları olarak
ortaya çıkmıştır.

1· Basın Konseyi:

Kamu yararına bağımsız bır gözlemcHik görevi üstlenen basını

da g'özlemesi' gerektlğıi lnancıyla ortaya çıkan basın konseyının ilk
uyqulemaaı 1916 yılmda lsveç'te gÖl'ülmüştür. Basın mensuplenrıdan

başka halktan temsllcllerln de katılahildiğ,j haberler, yorumlar sonu"
cu onurları çıkarları zarar gören klşlterln şikayetleri üzerine konuyu
lnceltyerek sonucunu 'kamuoyuna duyurmaiktır. Konsey kuralları ken
disi koyacaksa, yine' iki olasılık vardır: Korıseyya ' hemen harekete
geçer' ya da deneylerlrı ışığında hareket etmek Için bekler. Konsey
lhlallere dj.\<ikatini çekmesi için halkaçüventrse de soruşturma baş-
latmak hakkı,na sahiptir. '

Görevl'e"i: '

-Hükümetin, ihmali ya da husumetine karşı haber alma" ö~gür
lüğü .lçlrı mücadele etmek, konsey istenen yasalar, konusunda
danışmanhkta bulunarak dördüncü kuvvet il,e diğer üçü arasm

" daki Hişkiyiiyileştiirmeye çalışır ve kısıtlayıcı yasa önerqele-
rine ya da yönetlmln haklarına el uzatmasına muhalefet etmesi
için kamuoyunu harekete getirir,

-Kar güdüm ki davrananlarca haber skışına hile karıştırılması

ya da bu akışın kısıtlanmasına karşın halbel' alma özgıilrlüğü

için' mücadele etmek, konsey bu amaçla, basinm evrim,i ko
',riıisundasiürekli bilgi sahibi olur ve halikı. herhangibirtehli-
. keli gelişhıeden haberdar eder. '

-Kalitelieğitimi ve araştırrnayı teşvik ederek, basmm iyileş

tirilmesi yolunda mücadele vermek.
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Basın Konseylerinin Oluşumu;

1- Üçlü Karma Basın K:ons'eyleri: Yayın oııgaınıı sahlpl·eri,gazete
eller ve halktan oluşur [Avuaturalyal.

2· ,I,kili Karma Basın Konseylerl: Gazeteciler ve halktan oluşur

:(Hollanda).

3- Iıkili profesyonel Basın Konseyleri: Gazete sahipl'e'ri ve ga?e
. reellerden oluşur (\3. Almanya).

4-Ya!lnıica Gazete Sahiplerinden oluşan Basın Konseylerl: (Ja
ponya).

5-Yalnızca Gaeetecllerden Oluşan Basın Konseyieri: (ıtalya)

6- Hükümetin de Temsilci Bulundurduğu Basın Konseylerl: Bun
lara Endonezya'da oldıuğıu gibi resmi, Filipinler'de olduğu gibi
gayııi resmi hükümet temsilcilerinin bulunduğu ,~onseylerde
dahildir. .. . . ..

Konseylerlrı tarihi yönden g,elişimine bakıldığında'örneğiniital

ya'da göııdüğ1ümüzyalnızca gazetecilerden oluşan konseylerden. Ya
yın organı sahipleri, gazeteciler ve halktan oluşan üçlü karma basın

konseylerlnedoğru bir hareket izlenmektedir. Bu sonucu doğuran ne
den ise gazeteciliğ'iını bir meslek olarak qellştrkeo kamusalsorumlulu
ğunun bilincine varması, toplumla bir bütün olarak var olduğu ve ona
karşı sorumluolduğu mantığını kavramasıdır. Böylece bir anlamda ba
sın kimin için ve nasıl varolmasını gerektiğini belirleyerek toplumun
da özdenetim mekanizmasma az da olma katılımını sağlamıştır. Basın

Kcnseylerınln amacı blçblr zaman gazetecileri cezalandırmak olma
malıdır. Bu nedrıle verilencezalar teşhir veya kınama şekllndedlr. An
cak, seyrek te olsa, gaz'etecil,ere meslekten men.paracezelanmnda
wgulandığı gıörüimektedlr.

Konsey. modellnsn eleştlrmenleri genellikle basının 'gözlemcisi
ningene basın olması gerektiğini, basın dışı katılımlı bir örgüt tarafın

dan denetlerımentn basın özg;(.irıüğüne gölge düşOreceğini savunurlar.
Bazıları ise konsey kararlanran mahkemelerde basın aleyhine kullanı-

labileceği kuşkusunudile getirirler. .'. i'

2- Ombudsman:

Ombudsrnanlar karar yetkisi olan ve başında meslekten bir yar
gıç bulunan kuruluşlardır. Bu özdenetim modeli Isveç uygulamasından
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eslrılenllerek gel;iştlrilmlştlr. Bunlar, bir konuyu şikayet olmaksızın e
lealabilecekleri gibi başşvuruları da değerlendirirler. Örınıeğin, Isveç'
te uy,gulanan hiçımı ile ombudsman, okuyucularm basınla ilgili şika

yetlerini yönelttiıkıeri kişidir. Ombudsman'm hükümet ile hiçbir bağı

yoktur ve maaşı Yayıncılar Derneğindeklgazeteciler tarafından ödenir.

Tüm yayın orgaınılarına karşı sorumlu olan genel ornbudsrnanlarm
yanında bir gazete ne i Iıgili ombudsman'lar da vardır. Yani isteyen ba
sm organı, özdenetim amacı ne bünyesinde sadece kendi yayın içeri
ği1ni izleyecek bir omlbudsman bulundurur. Bu model çerçevesinde
ornbudsman kurum için yazılı eleştiriler yayınlayarak gazetecilere
mesleki sorumluluklarını hatırlatmanın yanısıra haber ve yorumlarla
ilgiııi okuyucu şlkayetlertnl değerlendırerek gazetedeki yanlışlıkların

tekrarlanmasıını önlerneye çalışır.

Omibudsman tarafsızlığını koruyabilmek için gazetenin hazırlan

ma aşamasına katılmaz, gazeteyi okuyucular gibi Çı1ktığı zaman gö
rür. Bunlar gazetenin patrenuna ve ge1nel yayın müdürüne karşı so
rumlu değildirler. Ayrıca gazetelerinde yayınlanan sütunlarında oku
yucuile gazete arasında iletişim 'kurup, gazeteye yönelik eleştirileri

ve okuyucu şikayetlerini dilegetirirler.

3· Gazeteci Odaları:

Avukat Odaları, Tabloter Odaları gibi özdenetim uygulanması sü
reelnde "Gazeteci Odalerı'Ida oluşturulmuştur. Bu s'jsteme ltalya'da
rastlıyoruz. Söz konusu odalar bir kanunla kurulmaktadır. Gazeteci
lerin hepsi "Albo" denilenözel bir 'kütüğe kaydolmak zorundadırlar.

Albo'ya 'kayıtlı 21 yaşını doldurmuş, 18 ay devamlı gazetecilik yapmış

ve imNhandan geçmiş profesyonelgazeteciler aralarındandokuz kişi

seçerler. Kurulan bölgesel 'konsey üç yıl süreile bölqeslnl yönetir
ve denetler. Roma'da, Adalet Baıkanlığında merkezi olen Milli Kon
seye her bölge üç veya daha fazla temsilci gıönderir. Milli Konsey
adına seçilen dokuz kişilik bir yönetim komitesi halyan basınını yö
netrnekte ve denetlemektedır. Milli Konseyin yetkileri sınırsızdır:

Uyarma, talebltı cezaları dışında 'Üyelerıini iki aydan bir yıla kadar
meslekten uzaklaştırabileceği gibi "Alibo"dan adınısilmekle meslek
ten bile atsbtltr.

Nedeni ve biçimi ne olursa olsun, özdenetim amacı ile ortaya
çıkan basınkurallarının temel'inde üç ana görüş vardır:
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1-Günümüzde çok yoğun hale gelen haber aıkışının,'kamudyu

'üzerinde yapabil-eceği zararlı etkllerin denetlenmesi,

z-Basm ya da genelolarak iletişim alanında çalışaninsanla-rın

mesleki-erini yerine getirh-:ken karşı karşıya oldukları yoğun

baskılardan bir öl-çüde uzak kalmak istemeleri,

3-ıBasınla i1gil'l kuraılları gelişt'iren insanların, çok sınırlı bazı ko
nuların dışında toplumdaki haber ve bilıgi akışının hiçbir en
gelle karşılaşmadan sağlıklı olaralk yürümesini lstemelerldlr,

Demokratik ülkelerin aksine, sosyalist ülkelerde özdenetim sis
temi görülmez. çün!çü bu ülkelerdeki öz-gürlük anıla'yışı, iletişim araç
larının toplumsal rolü konusundaki tanımlamalar batı dünyasındaki

lerden çok farklıdır. Örneği, Sovyetler Birliği Gazeteciler Örgütü, ça
lışmalarında Maııksist·leninist kurama, komünist partisi ve Sovyet
hükümetinin polltlkelarma bağlı kalmayı görev sayar. Bu 'sosyaılizmin

Ikurulmasınıl kendlslne temel hedef olaraik alan bir yönetimin kitle
lletlşlm araçlarında beklerıtllerlne uygundur ve sosyalist ülkelerdeki
meslek kuralları da bu doğrultuda şektllenmlştlr.

Müeyyidıesi

Kendi kendini kontrol sistemi ancak mesleki müeyyidelere da
yanabilir. Bunun dışında 'bir müeyylde aramak, bu sistemin mantığına,

esplrlslne ters düşer. Bu kuruluşlanın, kararlarının ilk akla gelen özel
l'iği manevi etkllerldlr. Bu herşeyden önce, Basın Konseyi tarafından

kamuoyun'un bilgisine sunulan genel çağrılar, tavsiyeler, kanaatler ve
tavır koymaları' için yeterl-idir. Komuoyunun basma ve'rdiğıi önem göz
önünde tutulursa bilhassa bir gazeteciyl, yayıncıyı veya bir basın 01'

ganını hedef alan bir eleştirinin manevi etkisi küçürnsenrnernelldlr.
Basın Konseyleri şekltndekl kuruluşların teşhlrderı başka yaptırım
laıI'l uygulayabilme yetkisi ile donatılması bu kuruluşların niteliği ile
bağdaşmaz. Arıcak bazı ülkelerde bir eleşttrlnin sadece yayınlarıma

sınıaşan başka müeyyidelerinde mevcut olduğunu g,örüııüz. Örne
ğin ltalya'da disiplinıi temin için, lhtar, iki aydan bir seneye kader
sürebilen yayın yasağı ve birde gazetecilerin meslek listesinden lh
racı söz konusu olaibilmektedir. Güney Kore'de lhtar, tasvip etmeme
ve meslek listesinden ihracı öngörülmektedir. Hindistan Basın Kon
seyinin yetkileri çok geniştir. Konsey basın ahlak yasalarını çiğne

miş olan ga.zeteci veya işvereni için soruşturma açar. Konseyi hiç
bir kuvvet soruşturmadan alıkoyamaz ve konseylrı kararları kesindir.
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Hiçbir mahkeme tarafındanele alınamaz. Konseytn.medentkarumun
verdiği yetkHerle kurulan blr mabkernakadar. yetkisi vardır.

ıÜRıK HUKOK!UNDA' HıABERtEŞME ÖZ,GÜiRLÜGÜ
J •

Ana'yasanın2'5. maddest vdüşürice ve 'kanaat' hürrlyetl başlığı

altında şöyle demektedir. "Herkes düsünce..ve kanaat hürriyetine
sahlptlr, Her ne sebeple ve amaçla .olursa olsun kimse düşünce ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz". 26. madde ise "Herkes düşün
ce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya
topluolarak açıklama ve yayma hskkına sahiptir. Bu hürriyet resmi
makamlann müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da ver
mek serbestliğini kapsar" hükmünü getirerek düşünce ve kanaetle
rln iletişim ö~gürlüğü için:deki y,eriıni saptamaktadrrvÇağdaş hür ve
demokratik rejimierin iletişim ö~gürlüğünü yaşamsal temelbir ilke
olarak kabul edip, bu özgürlüğü anayasal güvence altına almalen bir
görevolarak nitelenebiHr.1982 Anayasası 1iürkıiye'de basın özgürıÜ

ğünü 28, 29 ve 30. maddelerinde düzenlemiştir. Bu maddelerin içer
diği hükümlere qöre, basın özgürdür ve sansür edilemez. Basımevi

kurmak, süreli ve süresiz yayınılar çıkarmak, önceden izin alma ve
mali teminat yatırma koşuluna bağlanamaz. Devlet, basın ve halber
alma özgürlükleriıni sağlayıcı önlemleri alır. Yayım yasağı, arıcak yar-

, ' ' '.,"

gılama görevinin amacına uygun olarek yerine getirilmesini sağla-

mak için, yasayla belirtilecek sınırlar içinde konsblllr, Süreli ve sü
resiz yayıınlFlrı, suç soruşturma ve kovuşturmast dışında bir nedenle
zapt ve mÜsadere edilmez hükmünü 128, maddede düzenlemiştir.
Süreli yayınlar, devletin ve öbür 'kamu tüzel kişilerinin araç ve ola
neklarmdan eşitlik ilkesine göre yararlanır .Im. 29). Yasalara uygun
olarak 'kurulan basımevi ve eklentileri, devletin Ülkesi ve mllletlyle
bölünrnez bütünlüğüne, Cumhuriyet'in temel llkelerine ve milli güven
liğe karşı işlenmiş bir suçtan mahkum olma hali dışında, suç aleti
olduğugerekçesiyle zapt ve müsadere .edllernez ve işletilmekten alı

konamez .Im. 30). Öte yandan Anayasa'nın sözü edilen düzenlemel-eri,
basın yoluyla düşünce açıklamalarına bazı hallerde bir sensür getir
mekte, dağıtımın önlenmesikonusunda kolluk güçlerine de yetki
vermektedir. Bundan. başka Basın Kanunu'nun 31. maddesine göre,
yalba1ncı ülkelerde basılmış yaıpıtların yurda sokulrnasırnn .Bakanlar
Kurulu'nca yasaklanabllrnesl. dölaylı bi-çimde basın özgürlüğü'nün de
sınırlanması sonucunu yaratsblllr.
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Kendi Kendini Kontrol Kaıvramı

Kendi kendini kontrol kavrarm: birbirinden farıklı iki anlam taşı

maktadır. Şöyle ki: Kavram, basın alanında çalışan blr klmsenlrt bir
olay karşısında ilerideiki sorumluluğunu düşünerek, kendi kendini
kontroletmesini ve o olay karşısı1nıda1ki 'tutumunu ifade ettiği gibi,
basın orıganlarının yine bu organlar tarafından meydana getirilmiş ku
rullar tarafmdan denetlenmesini içerir. Uy'gulamada kendi kendini
kontrol kavramı; basm organlarının kendilerinin meydana geti,rdiği

kurullar tarafından denetle nmesini , yani yukarıdaıki lklncl tanımı ifa
de eder. '

Kendi Kendini Kontrol Etmenin Amacı;

Genel Olarak,

Günümüzde, düşünce özgürlüğünün haberleşme özgürlüğü saye
sinde fi'ifi bir değer kazanacağı görüşü tartışmasız kabul edilmekte
dir. Haberleşme özgürlüğü haber, fikir ve kanaatlerin başta basın ol
mak üzere televizyorı ve sinema gıibi kitle iletişim araçları ile ser
bestçe alınması ve yayılma'sı olarak tarlf edilmektedir.

Görevin yerlrıe getiritmesi için ö~gürlük şarttır. Fakat g'örevde
ö2lgürlükten doğmaıktadır. Kitle haberleşmesi gibi önemli bir görevi
yüklenen hürriyet'in bir başı bozu'kluk değil, amacına uyqun blr göre
vin kullanılması olduğu açıktır. Dernek oluyor ki, basının (ve haber
leşmenln) görevi gereği olarak, görev yararına denetlrniqerekmekte
dir. Haberleşme öz1gürlüğ'Ü kötü kullanılmaya, amacından saptınlma

ya başlayınca devlet haklı olarak basın üzerindeki denetimini arttır

maya çalışır. Oysa, bu basın özgürlüğü Için bir tehlike kaynağını oluş

turur. işte bu tehlikeyi önlemenın en önemli şartı, devletin müdaha
lesini lüzumsuz krlacak ve hür basınm bünyesine uygun bir denetim
yolunun bulutunasıdir. Özgürlüğün kötüye kullanılması sonucu, bası

nın görevinıi yerine getiremeyece'k bir duruma düşmesini önlemek ve
özgür, sorumlu bir basın yaratmak amacıyla denetlenrnesl gerekmek
tedir.

Basmm Denetlenmesi Gereksin imi

,Kitleye hitap eden modern yayın araçlarının, özellikle basırım gü
nümüzde kitle toplumu i'ç'iın taşıdığı önem şüphe gôtürmez. çağırnız·

da parlamentonun ıbir bakıma halkla iıkNdar arasındaki diyalog bakı

mından, eski önemini yitirmesine rağmen basın bu ikisi arasında,

böyle bir görevi yerine getirerek tek araç olarek kalmaktadır. Dernek-
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ratik sistem ancak, yurttaşların .gerek Içte gerekse dışta olup biten
siyasal veekonomik olaylardaını yeterince ve objektif olaraik bHgi sa
hilbi olmaları halinde düzerıli Işleyeblllr. Öte yandan demokrasi yurt
taşlares yapılacak sürekli ve yapıcı bii' eleştiriye de muhtaçtır. Bası

nın bu bngi verici ve eleştirtel etkinliği modern toplumlarda önemli
bir görevolarak kabul edilmiş ve benlmsenrntştlr. Birçek ülkede pek
de uzun olmayan bir zamandan beri basının bu bilgi verici, eleştirici

ve fiıkirletiııı biçknlendlrtlmeslnde yardımcı olan faaliyeti bir kamu
qörevl olarak kabul edilmiştir. Çünkü gazeteler heberlerlnl serbestçe
elde edip, yayabilme hakkını, fiikirlerlni hür bir şekilde belirtebllme
imkanını toplum ve kamu adına Isterler. Basının kendine tanınan im
ıkan ve imtiyazları toplum yararına kullanması gerekir. Hür ve demok
ratik rejlrnlerde, basınıını bilgi verici, aydınlatıcı, yönlendirici faaliyeti,
toplumsal yaşamm denetleylcl güoü olarak kabul edilmiştir.

'Bu denetleylcl gıör'eve sahip kimseleri kim kontrol edecek veya
siyasal lktldar müdahale'si olmaksızın basma verilmiş olan kamu gö
revinin sorumluluğu, bu bilince sahip kişiler tarafından yerine geti·
rilmesi nasıl sağlanalbilir.

Gerçekten, kitle Iletlştm araçları alarımda 20.yy'da meydana ge
len hızlı g'elişmeler, artık bu araçların teknik güçl'Üğ1ünıü değil de, bu
araçların kullanım güçlüğünü yaratmaktadır. Bugün haberleşme artık

sosyal bir işlev haline dönüşmüş, Bu görev herhangi bir görevden
çok daha fazla sorumluluklar ve tehlikeler taşır duruma gelmiştir.

Günümüzdegere1kmilletlerarası ve gerekse lç hukukiarda tanı

nan garaıntiler. haberleşme ö~gürlüğünün sağlanmasına yetmemekte
dir.

Modern çağın sağlıadığı teknolojik gelişmeler sonucu yığın ha
berleşme araçlarının toplumlar üzennde yaptığı etkiler büyük olmakta
ve bu yüzden basının kuvveti gün g'eçti1kçe artmaktadır. Kitleler üze
rindeki etkisiyle devleşen kuvvetine orantılı olarak basmın bir tehli
ke kaynağı halinegeldiği de inkar edilemez blrqerçektlr.

Kendi kendini kontrol, basın özgürlüğünün korunmasına ilişkin

tedbirlerin sını etkili olanıdır. Bu tedibir, basının kendi kendini kont
rolunu sağlayacaık ve basın özgür1üğıÜn'Ün sulsttmallnden doğabilecek,

kötü sonuçların böylece meydana gelmesini önleyecek bir düzenin
ortaya çıkması ve buyolla bir basınahlakınm oluşturulrnasıvbasm

mesleğ'iıoin ahlaki kuralları içinde kendlqellşimlnl, daha sıhhatli şart

lar içinde yapması ve bu gelişmede meslek mensuplarının belli bir
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dayanışma lçlndefılzzat kendi kendilerine yıardımcı olmaları sağla

nacaktır.

Kendı kendini kontrol etme gereğinin diğ·er bir tarafını, siyasal
iıktidar, siyasi partiler, baskı grupları, özel kişiler ve kamuoyu oluş

turmaktadır. Hemen hemeni bütün ülkelerde slyael iktidar, slyasl par
tiler, baskı grupları ve hattaözel kişiler, kitle iletişim araçları üze
rinde etki yapmak lsternektedlrler. Bu etkilerin sıkı bir fiili sansür
halini alması ve düşünce öı:gürlıüğ'Ünün gerçekleşmesini sağlayan

haberleşme ö~gürlüğ:ünün tehlikeye düşmesi müm~ündür.

Yukarıdaıki bilgilerin ışığında, basın öZlgürl:üğünün kötüye kulla
mlmasıru önlemek, devletin basın alanına müdahalesinigereksiz kıl

mak, özgür, sorumlu ve saygın bir basın yaratmak amacı basının ken
di kendini 'kontrolü sistemini doğurmuştur.

Bu yolla sağlanacak bir Iç denetim hukuki açıdan da basın ala
nına blr uygunluk göstel"ecektir. Özgürlük ve müdahale kavramları

blrblrlyle bağdaşmasalarbile, tcplumsel yaşamda düzenlenmemiş bır

özgürlüğünıde düşünülmeyeceğİni kalbul edersek. aslında bu düzen
lementn özgürlük yararma-olduğunu söyleyebltlrlz. Bu davranış dü
zenlemeslnl kişinin hak ve özgürlüklerine dayenan demokratik ülke
lerde normal denetim yolu. müeyyideye bağlanmış kazal derıetlmdlr.

Ancak basım özgürlüğü kamusal bir görevi yerine getirdiğinden, farklı

bir denetimi gereı,ktıirme'ktedir. Bu da haberleşme gÖl"e,vlnin korunma
smıamaçlayan bir iç idari denetimdir. Basrnın 'kendi kendini kontrol
sisteminin uygulaması 19lGO'ların başına kadar lsveç (1916) ingiltere
(1953), Almanya (11956), gibi ülkelerde gıörülmüş, 1960'dan sonra Tür
kiye (1960), Avusturya (1961), Güney Afrika (19612), lsrai! (1963),
Güney Kore (1964), Hindistan'da (19'65) bu slstemlerl kurmuşlardır.

Basın Ahlakı Yönünden Kendi Kendini Kontrol

Basın Ahiekı

Gazetecilerin kendilerinden beklenen mesleki ahlak kurallarına

uy'gun hareketlertat sağlamak için. hukuki mevzuat yeterli olmamak"
ta" bu eiksıiği manevi yaptmmlarla yerine getirmek ve peklşttrrnek

şart olmaktadır. çıÜn~ü basını hukuki yönden fazla keyrtlarnak, hem
fikir öz1gürlOğünün hem de basımı özgürlüğünün temel espirisine ters
düşer. işte bu nedenle basında bir meslek ahlakının oluşturulrnas i

ve ıgeliştirilmesi [önem kazanmaktadır. Gazetectlertn g·ör·evlerini ye
rine getirirken. nasıl davranmaları gerektiğini gösteıren basın ahla-
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kıını, diğ'er bir ifadeyle, söz konusu kişilerin halklarını ve sorumlu
luklarıru belirleyen kurallar olarak tarurnlayebtllrtz.

Türkiye'de özdenetim Uygulamaları

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bu konu
yınardır basının gündemindedir. Türkiye'de özdenetim konusu 1930'lu
yıllardan beri tarnşrlrnaktadır. Bu tartrşmalan gözden geçirdiğimizde

önemli bir durum eaptemr, Gazetecilerin ve tüm basın çalışanlarının

ortak özlemi, basın üzerindeki yasal enqellerln kaldırılıp gerçek an
lamda bir basın ö:zıgürl'Üğ'Ünün kurulmasıdır. Ancak basının içindeiki
'bulunduğu sorunların çözümlenmesl ya da en aza lndlrllmesl amacıyla

bir özdenetim mekanizması kurulması konusunda farklı görüşler var
dır. Bugüne kadar olan gelişmelere baıkıldığında gıazetecilerin gide
rek mesleki sorunlarını kendi içlerinde çözmeyi amaçladıklan g'Öııüıür.

türk basını özdenetim slstemlndekt ilk ciddi denerneslnl 1960
yılında yapmıştır. 27 Mayıs ihtilalinden sonra basınla ilgili bütün ya
saların ;uyıgulamadan kaldırılması basında bir öz1g1ürlü:k ortamı yarat
mıştır. Bu özgürlüğü korumak ve qelebllecek olası sınırlamaları ön
lernek-lçlnBasm Şeref Divanı ve Basın Ahlak Yasası'nı hazırladı.

..Ağustos 1'960'daçalışmalarınabaşlayanl Basın Şeref Dlvarn çok
kısa birsürede etkisini kaybetti. 1967 yılına gelıindiğinde Divan, iş

lerliği1ni tamamen yitirmiştir.

Basın Şeref Dlvarıı

. 24 Temmuz günü sansürün kalıkmasıının 50. ve ilik Türk gazete
sinin 100. yıldönümü nedeni ne düzenlenen törende Basın Ahlak Ya
sasına uymayı kabul eden gıazete, derıgi ve ajans yöneticileri ile mes
lekl kurumların başkanları taahhütnameyi lmzaladılar.

Taahhütname

Hürriyete llyakatm başta gelen şartının, hürriyet Içinde kendi
ikendiınıi kontroledebilmek olduğuna inanan Türk Basın kuruluşları,

demckraslnln temel unsurlanndan olan Basın hürriyetinin topluma
vedemokrattk düzene en yararlı bir yolda lşlemeslnl sağlamak için
tertipettikleri "Ahlak Yasasma" ve bu yasayı yürütmekle görevli Ba
sm Şeref Divamn kararlanna uymayı kabul ve taahhüt ederler. Tür
kiye'de'132 kuruluş yasaya ve Basın Şeref Divanının al,acağı kararlara
uymayı kabul etmişlerdir. Kendi kendini kontrol, sistemi ilk >~urulduğu

andan itibaren bütüoTürk Basınını kapsayan bir nıitelik kazanmıştır.

Basın Ahlak Yasası ve' Dayandığı Temel ilkeler;
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Ağustos 1960'da Basın Şeref Dlvaru üyelertnln belli olmasıyla

yürürlüğe giren sistemin özelüklerl şu noktalarda toplanıyordu. 1O
maddelik Ahlak Yesasr, bir yandaını yasaklaryıcı hükıÜmle'r g'etiri rken,
diğer yandan da basın mensuplarına uymalan gereken bir takım gö
revler y'Ü'klıÜyordu.

Yasaklanan Hususlar:

-Gaz'etecilik mesleğini, ahlakaaykırı özel amaç ve yararlara
aletetmek ve kamu yararına zarar verici bir şekilde kullanmak,

-Müstehcen yayında bulunmak,

-Galiz kelimeler kullanmak,

-Şeref ve haysiyetlere karş: haksız yayın yapmak,

-Kamu yararını llqllerıdlrrrıeyerı hallerde, klşllerlrı özel hayatla-
rını~üçük düşürücü şekilde teşhlr etrnek,

-'Iftira ve Ianatta hulunmaik,

-Dini lstlsmaeetrnek,

-Gerçeklerden maksatlı olarak ayrılmak,

-Kişisel kanaat ve görüşlere haiberlerin metinlerinde yer vermek,

-Kamu yararı mutlak lüzum gıöstermedikçe mahrern 'kaydıyla

verilen bilgileri yayınlamak,

-Haber başhklarında,haberin ihtiva ettiği hususları tahrif etmek

Gazetecilere yüklediğl g'örevl'er ise,

-Doğruluğu şüphe uyandırabilen ve tahkiki gazetecilik imkanı

lan içinde bulunan heberlerl yayınlamadan önce tehklketrnek,

-IHabe'r kaynaklarının mahremlyetlnl korumak ve kendisine ve
rilen sırlara sayıgı g'österme!k,

-Amibar~olara uymak,

-ilan 'l'ı.iteliğindeki yayınların, ilan olduklarını tereddüte yer bı-

rakmayacekşekilde belirtmek,

- Yanlış verilen bil'gHerden dolayı yollanan haıklı cevap veya
tekzlplerlen kısa zamanda ve yanlış verıilmiş bUginin tesirini
giderecek şekilde yayınlarnek,
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Basın Ahlek Yasasma uymayı ta~hhüt eden gazeteciler, Basm
Şeref Div,amncaalınan kararları ve çıkanlan bildirileri yaymlamak
zorunda ldller. Ayrıca taahbütnameyl imzalamış rnevkuteler, her sa
yılarının kolayca gıörülelbilecek bir yerinde Basın Ahlak Yasasına uy
mayı t.aahhüt ettiklerini behrteceklerdir,

Basın Şeref Dlvanırun a(.dığı~ararları ve bildlrllerl kamuoyuna
duyurması öngörülmüş, bu btldlrllerln yasaya uymayı taahhüt eden
bütün yayın organlarında yayınlanmaısı zaruretl konmuştur. Bu ne
denle, Türlk Basınmda kendi kendlot kontrol sistemi kurulurken dü
şünülen rnüeyylde bu rnecburlyetten doğan "teşhir"den ibaretti. Ah
laiki nitelik taşıyanı kurallarınmaddi ve cezal müeyyidelere dayanması

uygun görülmemiştiır. Teşhlrtn kamuoyunda yasayı ihlal eden gaze
tecilerin itibarını sarsacağına göre Yeterli etkide bir yaptırım ol'acağı

ümit edilmiştir.

TürkBasını, eski saygınlığını kazanmak, kendine düşen asal gö
rıevlerini yerinegetirmek, siyasal iktidarın basına karşı olumsuz tu
tum ve davranış iarıınıı yoketmek ve hepsinden önemlisi basın özgür
lüğünü korumak ve geliştirmek için Kendi Kendini Kontrol Sistemini
kurup etkinliğinin sağlanması gereksinimini şiddetle duymaktadır. Anı

lan bu gerıeksinimi giderme çalışmaları 1986 yılında başlayacak, 1988
yılında "Basın Konseyı" şeklıinde ürününü verecektir.

Basın Konseyi

Türk Basrru gıönüllü, bir kendi 'kendini kontrol kuruluşunun öne
mine inanarak Basın Konseyini kurmuştur. Basın Konsey! üç organ
dan oluşmaktadır. Basın Konseyi Üyele'r Kurulu, Basın Konseyi Tem
silciler Kurulu, Basın iKonseyi Yüksek '~uruludur.

Basın Konseyı Sözleşmesl

Özgürlükçü bir demokratik ststernln temel taşı olan, halkını ger
çekleri öğrenme halekim savunrnek: özqür ve sorumlu bir basını ya
şemamızm bir parçası haline getirmek; basının ve basın mensupları

nın, meslek uygulamalarını, özgür ve saygın bir basından beklenebl
lecek düzeyde sürdürmelerine yardımcı clmak üzere, bu amaçlan
iBasın Meslek Ilkelerl şeklinde düzenleylp ibenlmseyengazetec'ilerin
lmzaladıkları bu sözleşmeyle bir Basın Konseyi kurulmuştur.

Basın Konseyi 1,6 rnaddeltk Basım Meslek llkelerl'nl meydana ge
tirmiştir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
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Basrn Meslek ilkelerıi

- Yavmıarda hlçklmse, ırkı, clnalyetl, sosyal düzeyi ve dini inanç
ları nedertlyle kınanamaz ve aşağılanamaz.

-Oüşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; g·eneı ahlak
anlayışını, din duygularını ailekurumunun temel dayıanaıklarını

sereıcı ya da lnelticl yayın yapılamaz.

-:Birkamu müessesesi olan gazeteci·llık mesleğiahlaka aykm
özel amaç ve çıkariara alet edilemez.

-Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşü

ren, aşağılayan veya lftlra niteliği taşıyan lfadelere yer verl
lemez,

-I~işilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gereıktirdlği durumlar
dışında, yayın konusu olamaz.'

-Soruştul"ulması gazetecilik olanaklan (ıçinde bulunan haberler,
soruşturulmeksmn veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayın

lanarnaz.

-Saklı kalması kaydıyla verilen bHgiler, ksmu yararı ciddi bir
blçlmde gerektlrmedlkçe yayınlanamaz.

- Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın

organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın

organı tarafından kendi ürünüymüş glibi kamuoyuna sunulamaz.
Ajansıardan alman özel ürünlerin kaynağının bellrtllrneslne
özen gösterilir.

-Suçlu olduğu yargı kararıyla bellrlenmedlkçe hiç kimse suçlu
ıilan edilemez.

- Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı

makul nedenler bulunmadrkça kimseye atfedilemez.

-Gazeteci kayrıaklarmm gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu
ıklşisel siyasal, ekonomık ve benzeri nedenlerle yaınıltmayı

amaçladığı haller bunun dışındadır.

-'Gazeteci, rnesleğln sa:ylgınJ.ığına g'Öl1ge düşürebilecek yöntem
ve tutunıla haber araştırmaktan sekırur.

-Şiddet ve zoı'balığı özerıdlrlol yayın yapmaktan kaçmılır.
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- ilan ve reklam niteliğindeki yayınlarm bu nitelikleri tereddüte
yer bırakmayacek şekilde belirtilir.

- Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.

-IBasın organları, yanılış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tek-
zip haıkikına saygı duyarlar.

Basm organları farklı modeller uygulayabileceklerigibi g.azete
eller ve 'gazete sahipleri de ayrı aı):'rı yapılar oluşturabilirler. Ancak
basını sınırlayan yasalar her tür yapılanma da gözardı edilmemelidir
ve konseylerln iikinci bir sansür aracı olmalarına lzln verilrriemelidlr.

Ortak amaç, basının okuyucu ile arasında sağlıklı bir diyalog
kurması, s·ayg ınlığ ın i arttırmast ve kamuoyunu eydmlatmajjörevlnl
en iyi blçlrnde yerine getirmesiise, basın organtarının tek bir özde
netim modeli üzerinde anlaşmamaları ya da her birinin farklı bir yön
tem izlemesi sorun değildir. Qünlkü böyle bir amaçla yola çıkan ba
sın farklı yollar izlese de mesleki sorumluluk açısından ortak bir
noktada buluşacaktır.
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