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TARİH YAYIN KURULUŞU KARAR GEREKÇESİ KANUNİ DAYANAK PARA CEZASI
YAYIN 
DURDURMA 
CEZASI

8.04.2020 HALK TV

02.04.2020 tarihinde saat 13:00’da yayınlanan sunuculuğunu Şule Aydın'ın yaptığı, günlük olayların ve
haberlerin yayınlandığı "Gündem Özel" adlı programda, 2 dakika 21 saniye süreyle haberin başından
sonuna kadar “(Prof. Cemil Taşçıoğlu Hayatını Kaybetti (Türkiye'de 601 Sağlık Çalışanı Hayatını
Kaybetti)” ibaresinin ekranda yer aldığı, bununla birlikte dış seste “Ülkemizde vakaların görülmeye
başlandığından beri hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını böyle açıkladı Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca. Sayıyı açıklarken duygulandığı görüldü” şeklinde ifadelerle, KJ'de yer alan ifadeleri
destekler nitelikte haberin dış sesinin Sağlık Bakanı'nın açıklamadığı bilgileri açıklamış gibi lanse
edildiği,

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendi "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas
almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel
olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri
çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz;
haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin
dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv
veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir
medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının
belirtilmesi zorunludur."

25.881 TL

15.04.2020 HALK TV

07.04.2020 tarihinde saat 20:30’da yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" adlı programda, program konuğu
Ali Demirsoy tarafından sarf edilen "Eğer Çin'den, gerçekten Hipokrat yemini etmemiş ve bilime
tamamıyla inanmış bir adam bana telefon etseydi, deseydi ki Ali Demirsoy böyle bir virüs piyasaya çıktı,
ne yapalım, ne yapardım biliyor musunuz? Oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrid ederdim ya da
ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın, ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi eğer itlaf etmiş
olsaydınız bugün 1 milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendi : " İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı
olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri
sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira
niteliğinde ifadeler içeremez."

25.881 TL

15.04.2020 TELE 1

10.04.2020 tarihinde yayınlanan Can Ataklı tarafından sunulan “Gün Başlıyor” adlı programında
"…Mesela bu şehit çok rahat kullanıyoruz artık. … Hükmen Şehit. Hükmen mağlup der gibi yani. …yani
sivil şehit, orda korucu ölürse şehit, … Niye herkes şehit. Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin
şehidi de kendine oluyor herkesin …., " ifadeler

6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendi :"Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka
ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz."

25.881 TL 3 kez yayın durdurma

15.04.2020 FOX TV

30 Mart 2020 tarihli Ana Haber Bülteninde, Fatih Portakal tarafından, sarf edilen "Ha devlet ne
yapıyor?... Ama yoksulu... dikkat ediniz, lütfen buraya dikkat ediniz ve bu haberi dikkatlice dinleyiniz!
Yoksulu bankalara borçlandırmaya devam ediyor.", "Bunda bile siyaset yapıyorlar. Bunda bile siyaset
yapmaktan imtina etmiyorlar, pes!", "Kötü yönetim nasıl olurmuş örneği burada... Zamanındaki paraları
çarçur ederek harcamak nasıl olurmuş? Kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olurmuş örneği burada 
sevgili izleyenler... İşte geldiğimiz durum bu. Öngörüsüzlük ve ülkeyi yönetememe durumu..." şeklindeki
ifadeler

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi. "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı
gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya
toplumda nefret duyguları oluşturamaz."

1.413.032,00 TL 4 kez yayın durdurma

15.04.2020 FOX TV

11.04.2020 tarihli “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” adlı haber bülteninde koronavirüs ile
mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili
olarak "Kuyruklarda Ekmek Kavgası. Gerginlik Tavan Yaptı, Kuyruklarda Bekleyenler Tekme Tokat
Kavga Etti." KJ'li olarak yer verilen haberde, dış ses tarafından; “2 gün evde kalacak olmanın
gerginliğiyle sokağa çıktı binlerce kişi. Uzayıp giden alışveriş kuyruklarında tansiyon da yükseldi zaman
zaman. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Ekmek almak için bekleyenler kavganın ortasında kaldı.”,
“Burası Mardin. Ekmek kuyruğunda başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat
birbirine girenleri kalabalık ayıramayınca kavgaya polis müdahale etti.”, “İstanbul Bayrampaşa'da da
benzer görüntüler vardı. Ekmek sırasının yanı başında yaşanan trafik kazası sonrası kavga çıktı. Tekme
tokat kavgaya tutuşan sürücüler ekmek kuyruğunda bekleyenlerin arasına daldı.”, “Adana Seyhan'da
ekmek kuyruğunda çıkan kavgllara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur
etme şansımız yok. Kanun çıkarıp herkes yaptıracak deme şansımız yok ama

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi: “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas
almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel
olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri
çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın ve
doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz...”
ilkesinin ihlali

1.745.928,00 TL
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30.04.2020
DİYALOG TV (KKTC yayın 
lisansı sahibi)

17.04.2020 tarihinde sunuculuğunu Hasan Erçakıca'nın yaptığı ve Liberal Demokrat Parti eski başkanı
Besim Tibuk' un konuk olarak katıldığı "Dünyaya Bakış" isimli programda, konuğun"Yani ben isterdim ki
Kuzey Kıbrıs, Türkiye yerine İngiltere'ye bağlı olsun." şeklinde ifadelerle, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verebilecek nitelikte ayrıştırıcı bir üslup
kullanıldığı, bununla birlikte, "Ben Türkiye Cumhuriyetinin, AKP idaresinin Kıbrıs'a olumlu baktığını
düşünmüyorum.", "Ulaşımda Türkiye buraya yine büyük kazık atacak." ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi :" Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve
bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz."
ile (ç) bendi: " İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine
saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez."

Yayın lisansına sahip
olduğuna ilişkin
kayıt bulunmayan ve
uydu ortamından
DİYALOG TV
logosuyla yayın
yapmakta olan
Kuruluş hakkında
yayın durdurma
cezası verildi.

30.04.2020

RADYO SPOR –
TATLISES RADYO
TELEVİZYON VE MEDYA
HİZMETLERİ A.Ş.

30.03.2020 tarihinde Barış Ertül’ün yaptığı, “Sabah Sporu" isimli programda, sunucu tarafından; “Valla
işte herkes tedirgin.Ben de şey tarafındayım yani bu işin iyi götürülmediği tarafındayım. Hükümet
tarafından. Ve tamamen ekonomik gerekçelerle halkın sağlığını riske ettiklerine inanıyorum. Kimse
kusura bakmasın. Kişisel görüşümdür. Vatandaş olarak bunu dile getirme özgürlüğümüz vardır.
Ekonomik gerekçelerle halkın sağlığını tehlikeye atıldığını, işe gitmek zorunda olan gitsin noktasındaki
tasarruf bence doğru bir yaklaşım değildir. Herkesin kendi olağanüstü halini ilan etmesi vatandaşa
haksızlıktır. Hiç kimse kendi olağanüstü halini ilan edemez. Kendi olağanüstü halini ilan edebilecekler
tamamen ekonomik özgürlüğünü elinde bulunduranlar olabilir. Türk halkının %99'u ekonomik
özgürlüğünü elinde bulunduran insanlar değildirler. Dolayısıyla ekonomik özgürlüğünü elinde
bulundurmayan bir insanın kendi OHAL'ini ilan etmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla OHAL'i devlet
ilan eder. Ama devlet de OHAL'i ilan etmeme, llara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı
nedeniyle mecbur etme şansımız yok. Kanun çıkarıp herkes yaptıracak deme şansımız yok ama kurallar
koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, devlet dairelerine bile
giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok.”
şeklinde ifadeler4.11.2020 tarihli bölümünde ise; "A.D.'ın damadı M.A.Y. da Amerika'da cirit atıyor şu
anda. Yani dolaşıyor. Onunla görüşüyor. Bir takım görüşmeler, lobi faaliyetleri yapıyor. Bu lobi
faaliyetlerini kimin adına yaptığını ben merak ediyorum. A.D. adına olamaz galiba. Ben Türkiye'deki
AKP iktidarıyla ilişkili bir seyahat olduğunu düşünüyorum. Trump'ın ortağı ya bunlar. Türkiye'deki
kazancı Trump'ın yaklaşık üç milyon dolar yılda. Sadece bu üç milyon doların vergisi bile yedi yüz elli
doları geçer. Batık bir iş adamından söz ediyoruz. Yani emlakçı, arsa spekülatörü, inşaatçı filan.
Türkiye'deki AKP lilere çok benziyor. Onun çevresindeki müteahhit takımına çok benziyor.- Hemen bir
şey söyleyeyim müsaade ederseniz siz devam edin. Demin iki şey saydınız bunlar bütün dünyada
birbirlerine benziyorlar: bir ahlakları yok, milli iradeye saygıları yok...- Yani ahlak anlayışları farklı
diyelim, ahlakları yok demeyelim de.- Evet peki, evet doğru ahlak anlayışları farklı milli iradeyi farklı
tanımlıyorlar, öyle diyelim bir onu söylediniz. Milli iradeyi ve ahlakı farklı tanımlıyorlar. İki, hepsi
zengin ve vergi kaçırıyor filan. Ben üçüncüyü hatırlatayım siz buyurun ondan sonra devam edin ve hepsi
sıkıştığı zaman yargıyı dev

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi : "ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas
almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel
olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri
çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz;
haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin
dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv
veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir
medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının
belirtilmesi zorunludur."

5.714,00 TL

30.04.2020

RADYO SPOR –
TATLISES RADYO
TELEVİZYON VE MEDYA
HİZMETLERİ A.Ş.

25.03.2020 tarihinde Barış Ertül’ün yaptığı, “Sabah Sporu" isimli programda, sunucu tarafından sarf
edilen “Eğer Türkiye'de lig seyircisiz de olsa oynanmıyorsa Türkiye'de hayatın normalleşme ihtimali yok.
Şimdi diyorlar ki 15 gün içerisinde hayat normalleşecek. Hikaye anlatıyorlar, hikaye anlatıyorlar!...Yani
kimse şeffaf değil, kimse şeffaf değil. Herkes çok şeffaf olduğunu, bütün verdiği rakamların birebir doğru
olduğunu, toplumda ne oluyorsa aynen bu politika ama hiç kimse şeffaf davranmıyor. Toplumda en
azından böyle bir kanaat yok. Benim de kişisel kanaatim. Ne Çin şeffaf davranıyor ne Amerika. Hiç
kimsenin şeffaf davrandığını düşünmüyorum. Bizimkiler de dahil olmak üzere. Ben birçok açıklamalara
şüphe ile bakıyorum." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk
ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat
oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın
meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler,
soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın
yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye,
doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez;
görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan
veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin
kaynağının belirtilmesi zorunludur."

5.714,00 TL
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30.04.2020 KAFA RADYO

06.04.2020 tarihinde yayınlanan "Nihat İle Sivrisinek" adlı programda, sunucu tarafından; "Benim
tavsiyem evde cips yapın. Hadi buyurun bakalım! Marketlerde satılan lavaşı alın, zeytinyağının içine
istediğiniz sevdiğiniz baharatlardan karıştırıp lavaşlara sürün. Bak lavaş alıyorsun şeyden fırından ya da
marketten, lavaşa zeytinyağının içine sevdiğin baharattır işte kekik mekik mesela acı biber falan
koyuyorsun, karıştırıyorsun. Sonra bunu lavaşın üzerine sürüyorsun. Sonra üçgen üçgen kesip fırın
tepsisine dizin. 10 dakika fırında pişirin. Soğuyunca gayet güzel cips oluyor. Bira ile de güzel gidiyor."
demiş. Konya’dan Ferhan göndermiş. Muhtemelen bu birayı da kendi yapıyor. Aslında zeytinyağı olduğu
için daha sağlıklı yani öyle görünüyor bence” şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendinde yer alan; "Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi
bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı
özendirici nitelikte olamaz." 

3.018.00 TL 3 kez yayın durdurma

30.04.2020 KAFA RADYO

19.12.2019 tarihinde saat 07:00’da yayınlanan sunuculuğunu Nihat Sırdar’ın yaptığı, "Nihat’la Muhabbet"
isimli programda, sunucu tarafından; “Vekilime mesajım: "Lütfen ayrıcalıklı plaka da takın, biz sizin
vekil olduğunuzu bilelim." diyor bir dinleyicimiz. Ben bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Şimdi
emniyet şeridinden giden bir aracın geçiş önceliği olduğunu biz anlayamıyoruz. Ne aracı olduğunu
bilmiyoruz ki ! Çakarlar var, sivil bir plaka var ne olduğu anlaşılmıyor. O yüzden madem böyle bir yasa
da çıkartılıyor, emniyet de onlara özel bir plaka serisi versin, biz anlayalım oradan gidenlerin geçiş
öncelikli taşıt olduğunu. 34 ya da 06 mesela 06 Geçiş Öncelikli Taşıt bilmem kaç. Hatta hangi ilin
milletvekili ise o ilin plakası olsun. İşte 35 Geçiş Öncelikli Taşıt bilmem kaç mesela. Biz bilelim ki...
Tabi böyle uzun uzun yazmak plakaya mümkün olmaz, onu kısaltacağız...." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının
(m) bendi: "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan
doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak
zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer
verilemez."

3.216,00 TL

30.04.2020 TELE 1 

01.04.2020 tarihinde saat 07:07’de yayınlanan sunuculuğunu Can Ataklı'nın yaptığı, "Gün Başlıyor" isimli
programda, sunucu tarafından; “Bu adamların, bu, kendilerini bu kadar şişiren adamlar yarın bir şekilde,
atılıverdiler kenara. O zaman ne olacaklarını çok merak ediyorum. Bak, mesela sessiz sedasız gitti bir
tane Bakan? Neydi o ulaştırmaya bakan adam... Gece vakti dedi ki: "Attım seni." dedi. Mesela, o adam
yeni gelen yemin etti mi Meclis'te? Anayasanın amil hükmü o. Diyor ki, yani "Yemin etmeden göreve
başlayamaz, imza atamaz". Bilmiyorum, şu ana kadar gazetelerde, internette falan görmedim. Dün Meclis
açıktı. Meclis Genel Kuruluna gidip yemin etmesi lazım. Bakanlar orada yemin ediyorlar. Meclisle tek
bağlantıları o. Gidip yemin ediyorlar. Ama; hani saraya çıktı, belki de Tayyip Erdoğan'a demiştir ki
"Sayın reisim, vallahi billahi iyi çalışıcam." dediyse "Tamam yemin etti." demiş olabilirler. Olabilir,
olabilir. Bakın Türkiye'de bunlar oluyor artık." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk
ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat
oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın
meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler,
soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın
yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye,
doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez;
görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan
veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin
kaynağının belirtilmesi zorunludur."

25.881 TL

30.04.2020 FOX TV

22.04.2020 tarihinde saat 07:45 yayınladığı, "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" adlı haber programında,
sunucu tarafından; haber ekibinde yer alan arkadaşlarının isimlerini saydığı ve bu kişilere teşekkür ettiği,
bu kişiler arasında Ercan Gün'ün bulunmamasına rağmen, program kapanışı esnasında haber ekibinde yer
alan isimlerin sıralandığı, künye kısmında yer verilen isimler arasında Ercan Gün'ün "Haber Planlama
Müdürü" olarak, saat 19:00’da yayınladığı “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber” adlı programının kapanışı
esnasında haber ekibinde yer alan isimlerin sıralandığı, künye kısmında yer verilen isimler arasında
FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ercan Gün'ün "Haber Planlama Müdürü"
olarak görevine devam ettiği izlenimi verilmesi

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (j)
bendinde yer alan; "Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız
rekabete yol açan unsurlar içeremez." ilkesi

1.163.952,00 TL

30.04.2020 HALK TV

13.03.2020 tarihinde saat 10:59’da canlı olarak yayınladığı, sunuculuğunu Ayşenur Aslan'ın yaptığı,
"Medya Mahallesi" adlı programda, program sunucusu ile konuğu arasında geçen diyaloglarda, Şimdi
vidyoları izliyorum o Suriye savaşından işte omuz üstü roket atarlarla savaşıyorlar, ediyorlar. Ne
yaptığının şuurunda, farkında bile olmayan çocuklar ve başka bir ülkenin toprağında tam adıyla işgalci bir
güç olarak, bir gücün temsilcisi olarak birileriyle savaşmaya ve ölmeye gönderilmiş yani. Ve buna bile
kimse itiraz etmiyor." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan; "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı
olamaz." ilkesinin ihlali

25.881TL 5 kez yayın durdurma

7.05.2020 HABER TÜRK

28.04.20120 tarihinde saat 20:58’de yayınlanan, sunuculuğunu Fatih Altaylı’nın yaptığı, İyi Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’in konuk olarak katıldığı "Teke Tek" adlı programda, program sunucusu ile
konuğu arasında geçen diyaloglarda; “(…) İt ürür, kervan yürür diyoruz. Evet, doğru, doğru, Ve itlerle
uğraşmıyoruz.” şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(m) bendi : "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan
doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak
zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer
verilemez."

127.911,00 TL
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7.05.2020 HALK TV

29.04.2020 tarihinde saat 21:01’de canlı olarak yayınladığı, sunuculuğunu Şirin Payzın’nın yaptığı,
"Sözüm Var" adlı programda, program konuğu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
tarafından"Ama şöyle bir gerçeklik var ki bu korkuları, bu savrulmaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla,
egoyla bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor, bu da önümüzdeki seçimde bir
erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı, kimin kendisine
hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor, kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını
görüyor. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar
değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum."
şeklinde kullanılan ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan; "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve
mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." ilkesi

29.254,00 TL 5 kez yayın durdurma

14.05.2020 TV100

19-20.02.2020 tarihlerinde yayınladığı "Haber Bülteni, Gün Uyanıyor, Gün Ortası, Ana Haber " isimli
haber bülteninde, Kırklareli Eski Valisi Orhan Çiftçi'nin eski sevgilisini dört kişi ile birlikte dağa
kaldırdığı, darp edip ölümle tehdit ettiği ve ayağının altını öptürüp af dilettirdiğine yönelik yer verilen
haber

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(i) bendi "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe
kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi
gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama
süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve
tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz."

UYARI CEZASI

14.05.2020 HABERTÜRK
19.02.2020 tarihinde saat 17:57’de yayınladığı "Akşam Haberleri" isimli haber bülteninde, Kırklareli Eski
Valisi Orhan Çiftçi'nin eski sevgilisini dört kişi ile birlikte ormanlık alana götürüp darp ettiğine yönelik
yer verilen haber

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(i) bendi "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe
kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi
gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama
süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve
tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz."

UYARI CEZASI

14.05.2020 SHOW TV
19.02.2020 tarihinde saat 18:24’de yayınladığı "Show Haber" isimli ana haber bülteni’nde, Kırklareli Eski
Valisi olan Orhan Çiftçi'nin eski sevgilisini darp ettirdiği ve ayakkabısının altını öptürdüğüne yönelik
"Orhan Çiftçi'ye 'Kadına Şiddet" Davası" ve "18 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor" başlığı ile yer verilen haber

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(i) bendi "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe
kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi
gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama
süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve
tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz."

UYARI CEZASI

14.05.2020 CNN TÜRK
19.02.2020 tarihinde saat 18:58’de yayınladığı "Ana Haber Bülteni’nde" Kırklareli Eski Valisi olan Orhan
Çiftçi'nin ve yanındaki kişilerin Orhan Çiftçi'nin eski kız arkadaşını darp ettiğine yönelik "Valinin Darp
Soruşturması" başlığı ile yer verilen haber

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(i) bendi "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe
kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi
gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama
süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve
tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz."

UYARI CEZASI

22.05.2020 ÜLKE TV

03.05.2020 tarihinde saat 23:00’da yayınladığı, sunuculuğunu Esra Elönü’nün yaptığı, program konuğu
olarak Sevda NOYAN’nın katıldığı "Esra Elönü ile Arafta Sorular" adlı programda, program sunucusu ile
konuğu arasında geçen diyaloglarda; “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi, bizim
aile şöyle 50 kişiyi götürür yani, onun için ayaklarını denk alsınlar, bizim hâlâ sitede böyle var 3-5, yani
benim listem hazır.” şeklinde kullanılan sözler

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan; "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve
mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." ilkesi

3 kez yayın durdurma

4.06.2020 TELE1

27,29.05.2020, 01.06.2020 tarihlerinde saat 20:01’de yayınlanan sunuculuğunu Emre Kongar ve Merdan
Yanardağ’ın yaptığı, gündeme dair konuların yorumlandığı "18 Dakika" isimli programın, 27.05.2020
tarihli bölümünde, geçen diyaloglarda;"Yassıada'daki diğer suçlamalar enteresandır. Bir bebek davası
diye küçümsenir o bir cinayettir. Menderes sevgilisinden doğan çocuğa sahip çıkamayacak kadar korkak
biridir güçlü bir kişilik değildir. O çocuk öldürülmüş ve makam şoförü tarafından kimsesizler mezarlığına
gömülmüştür.", "Menderes sevgilisinden doğan çocuğa sahip çıkamayacak kadar korkak biridir, güçlü bir
kişilik değildir.", "büyük memurların evli kadınlarına, evli eşlerine musallat olup bunun sayısı da belli
değil altı yedi kişi olduğu biliniyor.", "Örtülü ödeneği sevgililerine peşkeş çekmekten yargılanan beşinci
sınıf bir zampara.", "Menderes demokrat falan değildir. MENDERES diktatör müsveddesidir." şeklinde
sarf edilen ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine
saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez." ilkesi

27.460 TL
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4.06.2020 Ulusal 1

27.05.2020 tarihinde saat 07:31’de yayınlanan "Günaydın Türkiye" adlı programda; “27 Mayıs İhtilali
Kutlu Olsun" KJ'si ile saat 07:31'den itibaren “Milletim aç bağrını, sevinçle aç da ısın, Hürriyet
güneşinde, yirmi yedi mayısın. Hep doğruya, yüceye hep iyiye güzele, Türk milleti gençliğiyle, ordusuyla
el ele. Çık üstüne gündelik dertlerin, kaygıların, Türk öğün, güven, çalış; senindir büyük yarın! Atatürk'ün
izinde, bayrağın gölgesinde, Alın teri göz nuru, hürriyet bahçesinde, Hep doğruya, yüceye hep iyiye
güzele, Türk milleti gençliğiyle, ordusuyla el ele.”, yine saat 08:56'da "27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun"
KJ'si ile başka bir marşa ekranda yer verilmesi

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde yer alan; "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık
esasına aykırı olamaz." ilkesi

25.881 TL

1.07.2020 TELE 1

25.06.2020 tarihinde saat 20:01’de yayınlanan sunuculuğunu Emre Kongar ve Merdan Yanardağ’ın
yaptığı, "18 Dakika" isimli programda,"“...1908'de Abdülhamit despotizminin, emperyalizm uşağı
aşağılık bir diktatör olan, Midhat Paşa'yı Taif'de boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını
modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemallere, Tevfik Fikretlere, Mizancı
Muratlara, Ahmet Rızalara, hepsine, İbrahim Temolara, diğerlerine, harp okulu öğrencilerine,
tıbbiyelilere, askeri veteriner okulu öğrencilerine, mühendishane öğrencilerine, maarif memurlarına
zulmeden, despot, Hilafeti ve İslam dinini, Halife unvanını kullanan ilk padişahtır, şimdi Abdülhamit
despotizmine karşı mücadele eden, kadının adı bu topraklarda yüzlerce yıldır yoktu, kültürel ve ideolojik
hegemonya kuramadıkları için sahte bir tarih yazmaya çalışıyorlar, kime karşı? Abdülhamit zulmüne,
Abdülhamit gericiliğine, Abdülhamit despotizmine karşı..." ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "İnsan onuruna ... kişi ya da kuruluşları
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez." ilkesi

25.881 TL

1.07.2020 TELE 1

30.04.2020 tarihinde yayınladığı “Ana Haber Bülteni” yayında "Diyanet'ten Salgın Yorumu, Koronavirüs
Salgını Allah'ın İlahi Bir İkazı" bantıyla yer verilen haberde program konuğunun "Türkiye'de teokratik bir
rejim kurulmaya çalışılıyor, Diyanetin yaptığı bütün açıklamalar bu anlayışı destekliyor" ifadeleri ile
24.05.2020 tarihinde yayınladığı “Karanlıktan Aydınlığa” adlı programda "; "Şimdi ilginç olan burada
Allah yazısının altında Cumhurbaşkanının resminin yansıtılmış olması…, bakın hepsi ellerini bağlamışlar
sanki namaza duracaklarmış gibi ve hepsi sayın Cumhurbaşkanına doğru dönmüşler. Bu tartışılması,
analiz edilmesi gereken bir görüntüydü..." ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan; "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve
mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. " ilkesi

5 kez yayın durdurma

1.07.2020 HALK TV

16.06.2020 tarihinde saat 11:00’da canlı olarak yayınladığı, sunuculuğunu Ayşenur Aslan'ın yaptığı,
"Medya Mahallesi" adlı programda, program sunucusu ile konuğu arasında geçen diyaloglarda, “Şimdi
Türkiye'de çok uzun zamandır biz bunu zaten biliyoruz, ne zaman ki içeride sıkışılsa hemen gözleri
dışarıya çevirirler, dün mesela Pençe Harekatı, Kuzey Irak'a bomba atmışız, ben bu Pençe Harekatlarını,
Kartal Harekatlarını, efendim işte Şahin Harekatları derseniz onun adını son 20 senede herhalde sekiz bin
kere okumuşumdur. Her seferinde sanki yerle yeksan edilmiş gibi davranırlar, hiç de öyle olmadığı ortaya
çıkar, artık yani ben utanıyorum biliyor musunuz bir televizyoncu olarak bir gazeteci olarak her gün
televizyonda bunları son dakika son dakika görünce utanıyorum. Yani doğru değil bunlar ya…, Türkiye
Libya'da şimdi kendine göre şimdi üs kuruyor bak deniz ve hava üssü kuruyor. Bunlar yazılıyor öyle
yazılıyor ki, deniz ve hava. Şimdi Türkiye'nin derdi ne biliyor musun? Bazıları diyebilir ki evet abi biz
büyük llara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok.
Kanun çıkarıp herkes yaptıracak deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma
yasağının kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere
binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok.” şeklinde ifadeler4.11.2020
tarihli bölümünde ise; "A.D.'ın damadı M.A.Y. da Amerika'da cirit atıyor şu anda. Yani dolaşıyor. Onunla
görüşüyor. Bir takım görüşmeler, lobi faaliyetleri yapıyor. Bu lobi faaliyetlerini kimin adına yaptığını ben
merak ediyorum. A.D. adına olamaz galiba. Ben Türkiye'deki AKP iktidarıyla ilişkili bir seyahat
olduğunu düşünüyorum. Trump'ın ortağı ya bunlar. Türkiye'deki kazancı Trump'ın yaklaşık üç milyon
dolar yılda. Sadece bu üç milyon doların vergisi bile yedi yüz elli doları geçer. Batık bir iş adamından söz
ediyoruz. Yani emlakçı, arsa spekülatörü, inşaatçı filan. Türkiye'deki AKP lilere çok benziyor. Onun
çevresindeki müteahhit takımına çok benziyor.- Hemen bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz siz devam
edin. Demin iki şey saydınız bunlar bütün dünyada birbirlerine benziyorlar: bir ahlakları yok, milli
iradeye saygıları yok...- Yani ahlak anlayışları farklı diyelim, ahlakları yok demeyelim de.- Evet peki,
evet doğru ahlak anlayışları farklı milli iradeyi farklı tanımlıyorlar, öyle diyelim bir onu söylediniz. Milli
iradeyi ve ahlakı farklı tanımlıyorlar. İki, hepsi zengin ve vergi kaçırıyor filan. Ben üçüncüyü hatırlatayım
siz buyurun ondan sonra devam edin ve hepsi sıkıştığı zaman yargıyı devreye sokup milli iradenin üstüne
ipotek koyuyor aynen Bush seçiminde olduğu gibi. Öbürünü Türkiye'dekini söylemeyeyim.- Şimdi şöyle
diyebiliriz. Kazanırlarsa milli irade var yani toplumun tercihi halkın tercihi var. O tecelli etmiş oluyor.
Kaybederlerse yok. Ahlak bu." şeklinde ifadeleryor yani birisi çıksın bana anlatsın ya kim kimi koruyor?"
şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan; "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı
olamaz." ilkesi

5 kez yayın durdurma
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13.08.2020 KRT TV

19.06.2020 tarihinde sunuculuğunu İnan Demirel’in yaptığı, Toplum Sağlığı Uzmanı Dr. Serdar Savaş’ın
konuk olarak katıldığı "Gündem Özel" adlı programda;yapılmasının olumsuz etkileri olacağını ifade
etmesi düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilse de, bu endişeleri dile getirirken kullandığı "Ben bir
devletin aklını bu kadar kaybetmiş olacağına, devleti yönetenlerin bu kadar umursamaz ve öngörüsüz
olacağına ihtimal vermek istemiyorum", "Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın sizin emrinizle 30 kişi
öldürülecek", "Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı... İşin bir tiyatro kısmı var bir gerçek kısmı var", "Sayın
Cumhurbaşkanı ülkeyi devlet yönetir gibi değil de hakikaten bakkal dükkânı yönetir gibi yönetiyor.
“Bugün uykum var geç açayım dükkânı”, yahu böyle devlet yönetilir mi kardeşim?", "Yarınki 30 kişinin
öldürülmesi hadisesinden, yarın işlenecek cinayetten sorumlu kişi bu kararı veren Sayın
Cumhurbaşkanı’dır", "Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeyi yönetemediğini gösterdi", "Ya dalga mı
geçiyorsunuz ya?", "Aziz Nesin'in öngördürdüğüm var…Ya mutlaka vardır ama genelleme
yapmayalım…İstisna değil. İstisna değil... Dersi dinlemiyor talebe. Hangi talebeden bahsediyorsunuz? ...
Z kuşağını diyorum işte… Ben sadece Sakarya'da bunları görmedim ki. Konya mutaassıp bir yer bilinir.
Gidin Konya'nın Bosna Hersek Mahallesi var. Gidin kendi gözlerinizle görün. Bosna Hersek Mahallesi
var. Şunu söyleyebiliyor musunuz? Üniversitenin gittiği şehirlerde araştırma merkezleri, laboratuvarlar,
kütüphaneler arttı diyebiliyor musunuz? Yok! Ha ben bunu istemem mi? Hangi ülkede yaşıyorum? Tabiki
isterim. Fakat...Fuhuş bunlardan bir tanesi” şeklinde ifadeler Bu 65 belediyeden 32'sine kayyum atandı.
Ve büyük bir hukuksuzlukla, anayasa çiğnenerek ve yasalar yok sayılarak kayyum atandı…kayyumlar
yoluyla halkın iradesi gasp edilmiş oldu…Bu Sayıştay raporları gösterdi ki kayyum atanmış belediyelerde
büyük yolsuzluk ve usulsüzlükler var…Yani orası tam bir yolsuzluk merkezi de gelmiş aynı zamanda,
atanmış olan kayyumlar.” şeklinde

                                                  ifadeler
                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                              

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "…, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı… ifadeler içeremez."
ilkesinin ihlali nedeniyle,

25.881 TL

13.08.2020 RADYO HARMAN

13.02.2020 tarihinde saat 10:24’te yayınladığı, sunuculuğunu Hüseyin Bekar’ın yaptığı, "Gündemdekiler"
adlı programda, program sunucusu ile konuk HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç arasında geçen
diyaloglarda, “İdlib niye bugün bu hale geldi? Çünkü İdlib'te aslında bu iç savaşta taraf olmuş olan, bütün
dünya ülkeleri tarafından aslında terör örgütü olarak nitelendirilmiş olan yapıları Türkiye himayesine aldı,
iktidar himayesine aldı...Türkiye'deki iktidar özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu terör
örgütlerinin hamisi gibi davranmaya başladı. Bunları adeta kendi paralı ordusu haline getirdi...orada bir
işgal hareketi gerçekleştirerek…İktidar burada biraz da kendi bekasını kurtarmak, kendi bekasını
sağlamak için bir savaş politikasını, çatışma politikasını tercih etti…İktidar sadece Suriye'de değil, bakın
Libya'da da aynı yolu tercih etti…Yani Türkiye'nin geleneksel dış politikası "Yurtta sulh, cihanda sulh"
politikası aslında terk edilmiş vaziyette. Yani "Yurtta savaş, cihanda savaş" politikası Adallara
gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok. Kanun çıkarıp
herkes yaptıracak deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var.
Aşıda da kural koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu
taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok.” şeklinde ifadeler4.11.2020 tarihli bölümünde ise;
"A.D.'ın damadı M.A.Y. da Amerika'da cirit atıyor şu anda. Yani dolaşıyor. Onunla görüşüyor. Bir takım
görüşmeler, lobi faaliyetleri yapıyor. Bu lobi faaliyetlerini kimin adına yaptığını ben merak ediyorum.
A.D. adına olamaz galiba. Ben Türkiye'deki AKP iktidarıyla ilişkili bir seyahat olduğunu düşünüyorum.
Trump'ın ortağı ya bunlar. Türkiye'deki kazancı Trump'ın yaklaşık üç milyon dolar yılda. Sadece bu üç
milyon doların vergisi bile yedi yüz elli doları geçer. Batık bir iş adamından söz ediyoruz. Yani emlakçı,
arsa spekülatörü, inşaatçı filan. Türkiye'deki AKP lilere çok benziyor. 

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan; "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı
olamaz."

 2.579 YL 2 kez yayın durduma
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19.08.2020 Ulusal 1

01.08.2020 tarihinde yayınlanan sunuculuğunu Halil Ay’ın yaptığı, program konuğu olarak Araştırmacı-
Yazar Hakkı Yılmaz’ın katıldığı “Pınarın Kaynağından” isimli programda, program konuğu tarafından;
kurban bayramına ilişkin "Ama bu rezillik bu kadarla kalmıyor ha...", ifadesi ile kurban kesme ve o
günleri bayram olarak kutlama faaliyetlerinin “rezillik” olarak nitelendirildiği, hac ile ilgili olarak yapılan
faaliyetleri de"... şu andaki yapılan bir çöl turizmi, açıkçası..." ifadesi

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinde yer alan; “Toplumun milli ve manevi değerlerine,
genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.”

25.881 TL

19.08.2020 akit TV

15.08.2020 tarihinde yayınlanan sunuculuğunu Ahmet Özdemir'in yaptığı, “Gün Başlıyor” isimli haber
bültenin de, sunucu tarafından, "Yani RTÜK neden bunlara kısıtlama vermiyor, tabi ki reklam
gelirlerinden pay alıyor... RTÜK de buradan çok ciddi bir kazanç elde etmiş oluyor. Acaba bunlar mı
engel?" şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk
ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat
oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın
meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler,
soruşturulmaksızın ve doğruluğundan emin olunmaksızın
yayınlanamaz...”

25.881TL

27.08.2020 TELE1

08.07.2020 tarihinde saat 22:53:50’de yer verilen reklam kuşağının içinde saat 22:54:52’de yayınlanan ve
43 saniye süren “Evrensel Gazetesi”nin reklamında, “Zamlar karşısında açlıkla sınanan... insanca
yaşamak isteyen milyonların sesi!, "bu, işin fıtratında var" denilerek..., iş cinayetlerinde öldürülenlerin
sesi!, grev hakkı yasaklanan, sendikalaşma girişimi baskılanan..., insanca koşullarda çalışmak isteyen
işçilerin sesi!, tacize, tecavüze, istismara, kadına yönelik şiddete homofobiye karşı..., cinsiyet eşitliği
isteyenlerin sesi!, savaş çığırtkanlığına, mülteci düşmanlığına karşı..., bir arada, barış içinde, bir arada
barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi!, Karanlığa karşı bilimin..., tek sese karşı kültürün, tek
sese karşı kültürün sanatın sesi..., sansüre karşı özgürlüğün sesi!, Abone ol, oku, okut!, evrensel” şeklinde
ifadelerle, söz konusu reklamda, bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil bir bez parçasını tuttuğu ve
ekrana da; "bir arada barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi!", ardüğüm var…Ya mutlaka vardır
ama genelleme yapmayalım…İstisna değil. İstisna değil... Dersi dinlemiyor talebe. Hangi talebeden
bahsediyorsunuz? ..

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde yer alan; "Terörü övemez ve teşvik edemez,
terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, ...
özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz." 

39000 TL

3.09.2020 akit TV
30.08.2020 tarihinde yayınlanan "Gün Ortası" isimli haber programında, 30 Ağustos törenleri nedeniyle
devlet erkanının Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaretin haberleştirildiği yayın sırasında KJ'de yer verilen
"Devletin Zirvesi Anırkabir'de" yazısı

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde
ifadeler içeremez."

733,00 TL

16.09.2020 HABER GLOBAL
07.09.2020 tarihinde yayınlanan, sunuculuğunu Saynur Tezel'in yaptığı "Saynur Tezel İle Kayıt Altında"
adlı programda, program konuğunun "Ama üstadım sonuca bakın işte. O imam hatipten mezun olmuş
olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız ... " şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan; "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve
mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz."

25.881 TL 3 kez yayın durdurma

16.09.2020 MELTEM TV

03.09.2020 tarihinde yayınlanan, sunuculuğunu Erol Mütercimler ile Selim Kotil'in yaptığı "Akıl Oyunu"
adlı programda "Arkadaş bu Sakarya bölgesindeki burdaki bu rezalet nedir ya bu bölgedeki? Niye burada
bütün bu tarikatlar niye burada yuvalanmış? Hayır ben söylüyorum, niye burada yuvalanmış? Buranın bir
özelliği var. Neyse bilmem. Bak bu Sakarya bölgesinin orda oturanların kalpleri kırılırsa da canları
cehenneme, kırılsın"  şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan; "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve
mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz."

25.881 TL 3 kez yayın durdurma

16.09.2020 TELE 1
29.08.2020 tarihinde yayınlanan sunuculuğunu Namık KOÇAK'ın yaptığı, gazeteci-yazar Mine
KIRIKKANAT’ın konuk olarak katıldığı “Forum Hafta Sonu” adlı programda konuğun "AKP 1,5 kuşakla
birlikte milyonlarca ne yazık ki eğitilmiş cahil yarattı." ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde yer alan "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet,
engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri
nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları
içeremez ve teşvik edemez."

25.881 TL
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23.09.2020 TRT

TRT HABERde 05.05.2015, 25.08.2015, 27.10.2015, 10.11.2015, 12.01.2016 ve 19.01.2016 tarihlerinde
yayınlanan "Derin Analiz" adlı programda sarf edilen ifadeler (Ankara 13. İdare Mahkemesinin
13.07.2020 tarih, 2019/1514 E. 2020/1300 K. sayılı kararının uygulanması kapsamında tekrar
incelenmesi)

6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinde yer alan; "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık
esasına aykırı olamaz." hükmü, yine aynı maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendinde yer alan; "İnsan onuruna ve özel
hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi
ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü,
aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmü
ve yine aynı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer
alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas
almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel
olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri
çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın
veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz;
haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin
dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv
veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir
medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının
belirtilmesi zorunludur."

UYARI CEZASI

30.09.2020 TELE1

07.06.2020 tarihinde yayınlanan sunuculuğunu Yaşar Koçer ve Cemil Kılıç’ın yaptığı, gündeme dair
konuların yorumlandığı "Karanlıktan Aydınlığa" adlı programın da "Seçmenin de ötesinde militan
yetiştirme aslında; açık söyleyelim yani bugün İmam Hatip liselerinde okutulan fıkıh dersindeki
kaynaklarla IŞİD'in dayandığı kaynaklar aynı; IŞİD'in dayandığı müfredatın aynısı İmam Hatiplerde
okutuluyor; e o zaman ne kadar İmam Hatip o kadar IŞİD dedim; bunu söylediğim için şimdi
yargılanıyorum ben; İmam Hatip okullarını efendim IŞİD terör örgütüyle özdeşleştirdi diye; şimdi militan
yetiştiriliyor büyük ölçüde." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "..., kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde
ifadeler içeremez."

25.881 TL

7.10.2020 HALK TV

05.10.2020 tarihinde saat 20:05’de yayınlanan "İki Bakış iki Yorum" adlı programda "Azerbaycan devlet
mi gerçekten bir aşiret demokrasi yok hukuku yok bir otoriter yönetim var seçim yok paranın üzerinde
yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin topraklarını işgal edilmiş...”
iafdeleriq

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine
saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez."

25.881 TL

14.10.2020 HALK TV

6.10.2020 tarihinde saat 20:01’de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" adlı programda program
konuğunun "Bahçeli'yi saygım sonsuz. Çıkıyor diyor ki Tabipler Odası'nı kapatmamız lazım, Anayasa
Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?
Birisi Amerika'da çıkıp Supreme Court'u kapatacağım diyebilir mi?" ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine
saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez."

25.881 TL

5.11.2020 TELE1
28.10.2020 tarihli Musa Özuğurlu'nun yaptığı "Gün Başlıyor" adlı programın yayınında, “Dediğim gibi

yani Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de
Cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyorlar ama.” şeklinde yapılan yorumlamalar

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine
saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez."

25.881 TL

5.11.2020 HALK TV

17.10.2020 tarihinde saat 20:01’de yayınlanan "Gündem Özel" adlı programda, program konuğu
tarafından sarf edilen "Şu an bizde kara savaşında bulunabilecek ne ordu kaldı ne de emniyet...", "Ordu,
Emniyet nerdeyse tasfiye edilmiş durumda, çok güçlü bir devletimiz yok", "Hali hazırda bizde kara
savaşında bulunabilecek ne Ordu kaldı ne Emniyet.", "Siz orada gerçekten harp eğitimi yapıldığını mı
sanıyorsunuz", "Siz gerçekten harp eğitimi yapıldığını mı sanıyorsunuz?" şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine
saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez."

25.881 TL
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26.11.2020 TELE1

03-04.11.2020 tarihlerinde saat 19:58’de yayınlanan sunuculuğunu Emre Kongar ve Merdan Yanardağ’ın
yaptığı "18 Dakika" isimli programın 03.11.2020 tarihli bölümünde sunucu tarafından; "...Buradan
hareketle Viyana'ya gelmek istiyorum. Şimdi üst üste Avrupa'da bir terör saldırısı yaşanıyor. Dün gece biz
ilk görüntüleri veren televizyon kanalı olduk. Sıcağı sıcağına verdik. İlk gelen bilgiler yedi kişinin öldüğü
yönündeydi. Daha sonra bu rakamın dört kişi olduğu, bu sayının dört kişi olduğu anlaşıldı. Kuzey
Makedonyalı yani bugünkü Makedonya Cumhuriyetinden birisi olduğu anlaşılıyor. Büyük ihtimalle orada
Osmanlı bakiyesi ya bir bölgede yaşayan bir Türk Müslüman, büyük ihtimalle. Çünkü tekbir getirerek bir
sinagoga saldırı hazırlığı içerisinde olduğu anlaşılıyor. Görüntülerde siz işaret ettiniz halkla polisin
çatışması gibi sunulduğu olay dediniz. Bunun ne olduğunu TELE 1 ortaya koydu. Yolda kendisini bir
apartman boşluğuna binanın boşluğuna bir direğin arkasına saklamaya çalışan sivil bir insana teröristin
nasıllara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok. Kanun
çıkarıp herkes yaptıracak deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının
kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere
binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok.” şeklinde ifadeler4.11.2020
tarihli bölümünde ise; "A.D.'ın damadı M.A.Y. da Amerika'da cirit atıyor şu anda. Yani dolaşıyor. Onunla
görüşüyor. Bir takım görüşmeler, lobi faaliyetleri yapıyor. Bu lobi faaliyetlerini kimin adına yaptığını ben
merak ediyorum. A.D. adına olamaz galiba. Ben Türkiye'deki AKP iktidarıyla ilişkili bir seyahat
olduğunu düşünüyorum. Trump'ın ortağı ya bunlar. Türkiye'deki kazancı Trump'ın yaklaşık üç milyon
dolar yılda. Sadece bu üç milyon doların vergisi bile yedi yüz elli doları geçer. Batık bir iş adamından söz
ediyoruz. Yani emlakçı, arsa spekülatörü, inşaatçı filan. Türkiye'deki AKP lilere çok benziyor. Onun
çevresindeki müteahhit takımına çok benziyor.- Hemen bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz siz devam
edin. Demin iki şey saydınız bunlar bütün dünyada birbirlerine benziyorlar: bir ahlakları yok, milli
iradeye saygıları yok...- Yani ahlak anlayışları farklı diyelim, ahlakları yok demeyelim de.- Evet peki,
evet doğru ahlak anlayışları farklı milli iradeyi farklı tanımlıyorlar, öyle diyelim bir onu söylediniz. Milli
iradeyi ve ahlakı farklı tanımlıyorlar. İki, hepsi zengin ve vergi kaçırıyor filan. Ben üçüncüyü hatırlatayım
siz buyurun ondan sonra devam edin ve hepsi sıkıştığı zaman yargıyı devreye sokup milli iradenin üstüne
ipotek koyuyor aynen Bush seçiminde olduğu gibi. Öbürünü Türkiye'dekini söylemeyeyim.- Şimdi şöyle
diyebiliriz. Kazanırlarsa milli irade var yani toplumun tercihi halkın tercihi var. O tecelli etmiş oluyor.
Kaybederlerse yok. Ahlak bu." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan; "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmü ile aynı maddenin (ı) bendinde yer alan; "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; ..." ilkesi 25.881 TL

26.11.2020 FOX TV

30, 31.03.2020, 01.04.2020 tarihlerinde saat 19:00’da yayınlanan “Fatih Portakal İle Fox Ana Haber”
yayınında "Ha devlet ne yapıyor?... Ama yoksulu... dikkat ediniz, lütfen buraya dikkat ediniz ve bu haberi
dikkatlice dinleyiniz! Yoksulu bankalara borçlandırmaya devam ediyor.", "Bunda bile siyaset yapıyorlar.
Bunda bile siyaset yapmaktan imtina etmiyorlar, pes!", "Kötü yönetim nasıl olurmuş örneği burada...
Zamanındaki paraları çarçur ederek harcamak nasıl olurmuş? Kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl
olurmuş örneği burada sevgili izleyenler... İşte geldiğimiz durum bu. Öngörüsüzlük ve ülkeyi
yönetememe durumu..." şeklinde sarf edilen ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk
ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat
oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın
meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler,
soruşturulmaksızın ve doğruluğundan emin olunmaksızın
yayınlanamaz...” ilkesinin ihlali

1.413.032,00 TL

26.11.2020 TRT Haber

05.11.2020 tarihinde 09:59:37-10:51:42 saatleri arasında yayınlanan sunuculuğunu Anda Özmen’in
yaptığı, "Satır Başı" adlı haber bülteninde, haber spikerinin "... Azerbaycan diyeceğiz ve cephe hattına
uzanacağız. Zira Ermenistan cephede kaybettikçe sivillere saldırmaya devam ediyor. Bu sabah yine
Goranboy ve Terter'de sivil yerleşim yerleri hedef alınırken Azerbaycan ordusu bir kez daha Ermenistan
savaş uçağını düşürdü. Biz de vakit kaybetmeden o bölgeye gidelim. Tüm detayları, cephedeki son
durumu Bülent Çulcuoğlu'dan dinleyelim." şeklindeki ifadelerinin ardından olay yerinde bulunan muhabir
ile bağlantı kurulduğu esnada ekranda bant yazıda "Azerbaycan Sivillere Saldırıyor- Goranboy ve
Terter'de Sivil Yerleşim Yerlerine Ateş Açıldı" şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan; "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk
ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat
oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın
meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler,
soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın
yayınlanamaz; ..." ilkesi

UYARI CEZASI
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30.12.2020 HABERTÜRK

14.12.2020 tarihinde saat 20:24’de yayınlanan, sunuculuğunu Fatih Altaylı’nın yaptığı, Prof. Dr. İlyas
Dökmetaş, Prof. Dr. Sait Gönen, Prof. Dr. Esin Şenol ve Prof. Dr. Necmettin Ünal’ın konuk olarak
katıldığı, genel olarak pandemi sürecinin konuşulduğu "Teke Tek" adlı programda, program sunucusu ile
program konuğu Prof. Dr. Necmettin Ünal arasında geçen diyaloglarda; "Özellikle dinleyicilerin bir kısmı
mültecilerden bahsetti, mültecilerin uyumsuzluğundan. Özellikle Yalova ve İstanbul'da. - Bütün her
yerde.-Ve hastalığın yayılımı konusunda katkılarından ve bunlara hiç müdahale yapılmadığından bahsetti.
Bu konu da herhalde gündeme getirilmeli ve bir çözüm yolu bulunmalı diye düşünüyorum.-Hocam
Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yani yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta.
Çünkü son derece özgürler, hiç bir konuda yükümlülükleri yok. Hesap verme durumları yok. Yasaklar
onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse bir Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik
diyebilirirdüğüm var…Ya mutlaka vardır ama genelleme yapmayalım…İstisna değil. İstisna değil... Dersi
dinlemiyor talebe. Hangi talebeden bahsediyorsunuz? ... Z kuşağını diyorum işte… Ben sadece Sakarya'da
bunları görmedim ki. Konya mutaassıp bir yer bilinir. Gidin Konya'nın Bosna Hersek Mahallesi var. Gidin
kendi gözlerinizle görün. Bosna Hersek Mahallesi var. Şunu söyleyebiliyor musunuz? Üniversitenin
gittiği şehirlerde araştırma merkezleri, laboratuvarlar, kütüphaneler arttı diyebiliyor musunuz? Yok! Ha
ben bunu istemem mi? Hangi ülkede yaşıyorum? Tabiki isterim. Fakat...Fuhuş bunlardan 

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde yer alan; "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet,
engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri
nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları
içeremez ve teşvik edemez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

66.951,00 TL

30.12.2020 HALK TV

01.12.2020 tarihinde saat 11:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Ayşenur Aslan'ın yaptığı,
"Medya Mahallesi" adlı programda, program konuğu tarafından ""tamamı ile algı operasyonları ve
tamamı ile tırnak içinde diyebileceğimiz yasa dışı işler yapan bir kirli yapı", "Türkiye medyasının
yaklaşık olarak yüzde doksanını kontrol ettiği", "buradaki çeşitli yapılarla ilgili de etkilerinin olduğu,
...gördüğümüz çeşitli sosyal medya operasyonlarının da yürütülmesinde etkin olan isimlerden birisi",
"Yani bir ülkeyi yöneten, bir iktidarı kuran, onu bugünlere getiren ve yaklaşık yirmi yıldır iktidarın
tepesinde bulunan bir siyasetçinin tamamı ile algı operasyonları ve tamamı ile tırnak içinde
diyebileceğimiz yasa dışı işler yapan bir kirli yapıyı gidip ziyaret etmesi benim hayatımda görebileceğim
en korkunç manzaralardan bir tanesiydi." şeklinde sarf edilen ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde
ifadeler içeremez." ilkesinin ihlali

25.881 TL

30.12.2020 akit TV

15.12.2020 tarihinde saat 21:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Sabri Balaman’ın yaptığı, Prof. Dr.
Ebubekir Sofuoğlu’nun konuk olarak katıldığı, "Derin Kutu" adlı programda, konuğun “Ben şimdi Z
kuşağı hocam vurgu yaptı o çok önemli. Hedonist merkezli gelişen bir Z kuşağı. Temelde hedonizm var,
başka birşey yok. Ben üniversitede, 27 senedir üniversitede çalışıyorum. Son bir iki senedir derslerin bu
denli boş olduğunu görmedim. Efendim üniversiteler şehirleri geliştiriyormuş da, falan da filan da. Yalan!
Böyle bir şey yok! Üniversitenin şehirleri geliştirdiğinin göstergesi ne olur? Laboratuvarlar artar,
kütüphaneler artar, araştırma merkezleri, efendim araştırma enstitüleri artar. Gidin bakın üniversitelere.
Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı'na döndü. Bizim kanalizasyonu bile ıslah
edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüse gitmek için. Serdivan Sakarya gelsin, görsün,
baksınlar….Yapılar ama Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı neredeyse fuhuş evleri…Tabi canım. E
gördüğüm var Hocam…Gördüğüm var…Ya mutlaka vardır ama genelleme yapmayalım…İstisna değil.
İstisna değil... Dersi dinlemiyor talebe. Hangi talebeden bahsediyorsunuz? ... Z kuşağını diyorum işte…
Ben sadece Sakarya'da bunları görmedim ki. Konya mutaassıp bir yer bilinir. Gidin Konya'nın Bosna
Hersek Mahallesi var. Gidin kendi gözlerinizle görün. Bosna Hersek Mahallesi var. Şunu söyleyebiliyor
musunuz? Üniversitenin gittiği şehirlerde araştırma merkezleri, laboratuvarlar, kütüphaneler arttı
diyebiliyor musunuz? Yok! Ha ben bunu istemem mi? Hangi ülkede yaşıyorum? Tabiki isterim.
Fakat...Fuhuş bunlardan bir tanesi” şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde
ifadeler içeremez." ilkesinin ihlali nedeniyle,

25.881 TL
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EK-3 Tablo-10 RTÜK Kararları

30.12.2020 FOX TV

27.12.2020 tarihinde saat 08:30’da yayınladığı ve konuk olarak Kalp ve Damar cerrahı Prof. Dr. Bingür
Sönmez’in katıldığı "İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu" adlı haber programda, program konuğu
tarafından;“Aşı çok büyük bir kurtarıcı olacak. Ama bir ülkenin yeteri kadar bağışıklık sağlayabilmesi
için en az yüzde 60, yüzde 70 aşı yapılmış olması lazım….Ben Çin aşısı gelir gelmez yaptıracağım. Şu
anda bazı aşılar yapılıyor ama onlar faz 3 çalışması. Yani 1000 kişilik bir grup, yüzde 70 aşı yüzde 30 test
yapılan insanlar, bunlar gönüllü insanlar onlara ben hayranlık duyuyorum, çok teşekkür ediyorum, onlar
birer kahraman. Çünkü kendisine aşı mı yapıldı, serum mu yapıldı bilmiyorlar, üç ayın sonunda antikor
testleri yapılacak, serum yapılanlara öncelik tanınarak direkt aşı yapılacak. O üçüncü faz tamamlandıktan
sonra herkese yapılacak. Muhtemelen ocak ayının içinde herkese aşı yapılacak. Ama ben aşı yaptırmam
diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz, resmi dairelere bile giremeyecekler, okullara
gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok. Kanun çıkarıp
herkes yaptıracak deme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var.
Aşıda da kural koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu
taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok.” şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan; "..., kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde
ifadeler içeremez."

846.094,00 TL

13.01.2021 TELE 1

29.12.2020 tarihli, sunuculuğunu Evren Özalkuş'un yaptığı "Ana Haber Bülteni" yayınında Maltepe'deki
evinde öldürülen Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer ile ilgili bir haberin aktarımında sunucu
tarafından; "Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi
olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu
müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor. "ifadeleri

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (i)
bendinde yer alan; "Suçlu olduğu yargı kararı ile
kesinleşmedikçe kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş
gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama
süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve
tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz." 

25.881 TL

13.01.2021 HALK TV 

30.12.2020 tarihinde saat 21:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Şirin Payzın’ın yaptığı, konuk
olarak Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın katıldığı "Şirin Payzın İle Sözüm Var" adlı
programda, program konuğu tarafından "Sorun başörtüsü değildir sorun türbandır. ...Türban irticai
faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. .... Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına
gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var.
Nitekim de başıma da geldi." "...ama örtünmesi bir militanlanmanın ve bir ideolojik mücadelenin nedeni
ise kaldı ki öyleydi şimdi geldiler işbaşına geldiler o mücadeleyle olan insanlar..." şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde yer alan; "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet,
engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri
nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları
içeremez ve teşvik edemez." 

 25.881 TL
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