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TARİH YAYIN KURULUŞU GEREKÇESİ KANUNİ DAYANAK İDARİ PARA 
CEZASI

YAYIN DURDURMA 
CEZASI

14.04.2021 HALK TV

05.03.2021 tarihinde saat 18:00’da canlı olarak yayınlanan sunuculuğunu İrfan 
Değirmenci'nin yaptığı "İrfan Değirmenci ile Ana Haber" isimli haber programında; 
"Banka Kredileri Birikti, Kirasını Ödeyemiyor" başlığıyla yer verilen haberde, “(...) 48 
yaşındaki Güliz Meyveci'yi takdim edeceğim size. Hayata hep pozitif bakmaya 
çalışıyor. Ve gördüğü tedavi yüzünden dökülen saçları yeniden çıkınca saçlarını da 
rengârenk boyatmış. Bir parça desteğe ihtiyacı var. Kanser tedavisi sürüyor. Bu süreçte 
banka kredileri çekilmiş, kirasını ödeyememiş, kredileri ödeyememiş. Bin küsur lira 
para geçiyor eline bir tek yardım çağrısı var. Onu ekrana getirelim. - Çok çaresiz 
kaldım. Hâlâ daha çok çaresizim. ....- 48 yaşındaki Güliz Meyveci kansere 
yakalanmasının ardından işinden ayrılmak zorunda kaldı. 2019'da işinden ayrıldı ama o 
tarihten itibaren hem borçları birikti hem de yaşadığı evin kirası.....- Yardım için 
çalmadığı kapı kalmadı.- Aç yattığım zamanları biliyorum ben, aç, yani karnım 
guruldaya guruldaya uyuduğumu biliyorum ben.- Yardım istediği bir diğer yer de 
AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ydi. Ancak onun için de parti üyeliği istendi. - Üye olun 
dediler. O zaman yanınızda oluruz dediler. ....- Şimdi yardım yapmak için üyelik şartı 
koşanlar, umarım hayatınızda yardıma ihtiyaç duymazsınız onu söyleyeyim. Başka ne 
denir ki, bilmem ki, bilmem, bilmem.” ifadeleri ile

06.03.2021 tarihinde "Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber" isimli ana haber 
bülteninde Güliz Meyveci ile ilgili "Yardım İstedim, Partiye Üye Ol Dediler" ve "İBB 
Devrede" başlıklarıyla yeni bir haber yapıldığı, söz konusu haberde Güliz Meyveci'nin 
iddiaları üzerine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yaptığı açıklamalarda, 
dış seste “Meyveci'nin o iddialarına yanıt Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz 
Köken'den geldi. Halk TV'nin ulaştığı Belediye Başkanı Köken, iddiayı yalanladı. "Bir 
tas çorba için üyelik pazarlığı yapan hiçbir belediye yoktur." yanıtını verdi. Meyveci'nin 
kendilerine iki yıl önce başvurduğunu ve o tarihten sonra da kendisine yardım 
yapıldığını belirtti. Belediye Başkanı, iki yıldır iki öğün yemek yardımı yapıldığını ve 
birtakım ev eşyaları alındığını da söyledi. Meyveci ise Belediye Başkanı Köken'in 
sözlerini kabul etmedi. Yapılan yardımların yetersiz olduğunu söyledi. Haberimizin 
ardından da büyükşehir belediyesi yetkilileri Meyveci'yle irtibata geçti. Başvurusunun 
yeniden incelemeye alınacağı belirtildi.” sözleri

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." ilkesinin ihlali

28.238,00
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21.04.2022 HALK TV

13.04.2021 tarihinde saat 13:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Can Coşkun’un yaptığı, 
gündeme ilişkin olay ve gelişmelerin ele alındığı "Haber Masası" adlı programda, 
program sunucusu ile program konuğu arasında geçen diyaloglarda; “Peki Sayın 
Hatipoğlu şöyle sorayım. Bir soruşturma olacak mı olmayacak mı elbette göreceğiz. 
Resen başlatılmalı dediniz ama. Şimdi isimleri biliyoruz dediniz, biletlerde belli sonuçta 
hiç gizlenmemiş. Tırnak içinde sizin hitabınızla sansasyonel bir saldırıyı 
gerçekleştirmek için adeta kimlik de konulmuş. Şimdi Sayın Başaran'ın Milliyetçi 
Hareket Partisi'ni dönem dönem eleştiren paylaşımları yaptığını da biliyoruz. Biletlerde 
yazan isimler bir tarafta da eleştirel paylaşımlar. Bunları bağlantılı görüyor musunuz? 
Ancak bu şekilde sorabilirim zannediyorum.- Yani ben bi hukuk insanı olarak bunla 
alakalı beni bağışlayın bi şey söylemem doğru olmaz. Ama şunu söyleyebilirim ancak. 
Araştırıldığında ne kast ettiğimiz, kimleri kast ettiğimiz net bi şekilde ortaya çıkacaktır. 
Hatta araştırmaya da gerek yok. Yani ilgili Cumhuriyet Savcısı bilet isimlerini alsın, o 
biletteki isimlerin son bi kaç günlük HTC kayıtlarını istesin, mevcut iştigal ettikleri ve 
bulundukları yerleri tespit etsin soruşturma dosyasına gerek yok. Üç veya dört telefon 
görüşmesi yapsın bütün tablo ortaya çıkacak. Bakın bu sürecin başlangıcı 2017'dir 
Sayın Coşkun. 2017'de referandumda Milliyetçi Hareket Partisi 'hayır' değil 'evet' 
diyerek rejimin fiili durumunu hukuki duruma uydurmak suretiyle Sayın Tayyip 
Erdoğan'ın başkanlığını tescillemek için referandum yoluna çıkmıştır. Şu anda orta 
ekranda verdiğiniz Sayın Suat Başaran'ın yapmış olduğu bu açıklamaların olduğu 
dönemden itibaren başlayan bir 'hayır kampanyası' başlatılmıştı, 'ülkücü tavır hayır' diye 
bir platform kurulmuştu, şu anda tabii ki o platformun mensupları çok farklı siyasi 
durumlara geçtiler ama o gün itibarıyla bahsediyorum 2017 itibarıyla, bendeniz de o 
platformun koordinatörüydüm. Bana yapılan saldırının da başlangıç sebepleri ta o 
zamana dayanmaktadır. Daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara 
Büyükşehir Belediyesi seçimlerindeki durumlara kadar uzanmaktadır. Bunların hepsinin 
belli bir sebebi ve altlığı vardır. Suat Başaran ismi ülkücü harekette konuştuğunda 
paylaşım yaptığında etkili olan, taban bulan, kamuoyunda belli bir kesim tarafından 
lider ve önder kabul edilen, çok sevilen, sayılan bir isim olması sebebiyle mesaj şudur: 
Sayın Bahçeli sonrasındaki MHP yönetiminin nasıl organize edileceği ile alakalı 
şimdiden planlar yapılmaya başlanmıştır. Bize, Suat Beye ve bundan sonraki olası 
saldırıların altında yatan sebep Sayın Bahçeli sonrasındaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin 
organizasyonunun fitilini ateşlemektir ve şu anda bizim yine o isimleri vermek 
istemiyorum ama listede olan arkadaşlarımız var. Bakın ben bunları daha önce 
konuşmadım hiçbir zaman kendime yapılan saldırıda konuşmadım ama artık 61 
yaşındaki Suat Başaran'a CIP de tarifeli biletin yükseltilmesi suretiyle organizasyon bir 
saldırı olduktan sonra artık bu saatten sonra inceldiği yerden ne kopması gerekirse 
kopsun. Şu anda bizim saldırı ve saldırıya uğramasını beklediğimiz ve inşallah 
gerçekleşmez ümidiyle her gün haberini beklediğimiz en az 3-4 arkadaşımız daha var.- 
Böyle bir liste olduğundan söz ediyorsunuz.- Var evet böyle bir liste var. Bunu insanlar 
bilsin kim ne yapacaksa yapsın yapmazsa da yapmasın hiç umurumuzda değil artık. 
Bana evimin önünde bana saldırı oldu saldırıyla ilgili ailevi, kişisel mevzu dediler iki ay 
geçti daha kedi bile tutuklayıp dosyanın içine koyamadılar. Bir İçişleri Bakanı orada her 
türlü hukuki nosyondan uzak şekilde açıklamalar yaptı ve bir kediyi bile 
tutuklayamadılar. Hadi bizi kişisel ailevi sebepten saldırdılar, tamam Suat Başaran'a 
niye saldırdılar? Almanya'ya giden bir adama CIP Lounge'da bulup da bilet alıp 
saldıracak kadar gözü dönmüş bu adamlar bu insana niye saldırdılar ve her gün tehditler 
oluyor birçok insana? Bu nedir böyle yani bu bi sürek avı mı yaşıyoruz siyaset mi, 
hukuk devleti mi, düzen mi, nizam mı nedir bu yani? Biz bu ülkenin vatandaşı değil 
miyiz? Benim yaşam hakkım yok mu? Kişisel saldırı olduğunu varsaysan bile bir kişiye 
kişisel olarak saldırmak suç değil mi sen bunu niye araştırmıyorsun? Böyle bir şey 
olabilir mi? Bu tamamen Sayın Bahçeli sonrası MHP hesaplaşmasının fitilini 
ateşlemektir. Bunun tek sebebi ve açıklaması budur. Çünkü Suat Başaran ve onun 
etrafındaki ülkücü kadrolar Milliyetçi Hareket Partisi'nin en münhal ve en büyük 
potansiyeline sahip genel merkez yönetim kadrolarıdır. Mevcut yapı Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin mevcut yapısı bu kadroları tasfiye etmek için fiili ve manevi saldırılarla 
itibarsızlaştırma serüvenine girişmişlerdir ama başaramayacaklar. Ancak Sayın 
Başaran'ın da söylediği gibi beni, Suat Başaran'ı şu anda isimlerini vermeyeceğim 
kendileri biliyor diğer arkadaşlarımızı son nefesini alırlarsa o zaman bizden kurtulurlar 
onun dışında bizden Türk milliyetçilerinden günü geldiğinde soracağımız soruların 
muhatabı olmak zorunda kalacaklar Sayın Coşkun...." şeklindeki 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

46.660,00
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21.04.2022 KRT TV

13.04.2021 tarihinde saat 20:04’te yayınlanan sunuculuğunu Gürkan Hacır’ın yaptığı, 
Engin Özkoç’un konuk olarak katıldığı "Şimdiki Zaman" adlı programda; “(...) Ya ilk 
okudum zaten tweetimi biliyorsunuz sabahleyin hemen tweetimi attım, kendi şeyime. 
Şimdi biz CHP olarak da ve muhalefet partilerinin tümü aslında Türkiye'ye şöyle 
sesleniyoruz. Diyoruz ki; Şu anda bir darbe yönetimi tarafından yönetiliyoruz. 15 
Temmuz'dan sonra 20 Temmuz darbesini gerçekleştiren, bir darbe yönetimi tarafından 
yönetiliyoruz. Nedir bu darbe yönetimi, nasıldır? Darbe anayasayı askıya alır, di mi? 
Peki şu anda anayasa askıda mıdır? Elbette, askıdadır. Anayasa mahkemelerini yerel 
mahkemelerle hiçe sayan bir sistem yürüyor. Anayasa mahkemesi bir karar alıyor. 
Yerel mahkeme bunu hayır ben uygulamıyorum diyebiliyor. Peki darbelerde meclis 
askıya alınır mı? Evet alınıyor. Peki, şimdi alındı mı meclis askıya? Askıya alındı. 
Neden? Güvenlik soruşturmasıyla ilgili gelen yasa muhalefetin oylarıyla reddediliyor, 
muhalefetin oylarıyla reddediliyor. Çünkü kendileri o anda Genel Kurul salonunda 
yoklar. Ama karar çıkıyor. Meclis başkanı reddedilmiştir diyor. Ama daha sonra Genel 
Kurulda tekrar bir tezkere getirtip orada oylatıp tekrar bu kararı çıkartıyorlar. Şimdi 
bütün bunlar peki hukukla ilgili, yargıyla ilgili bunlar askıya alınıyor mu? Alındı mı? 
Elbette alındı. Gerek Genel Başkanımızla ilgili, gerek başka davalarla ilgili, davalarda 
kendi istedikleri gibi çıkmayan davaların hâkimlerini görevden aldılar, görevden aldılar. 
Yerine kendi istedikleri kararı çıkartacak hâkimleri ve savcıları atadılar ve o kararları 
çıkarttılar. Şimdi bu darbe yönetimi değil de nedir? Peki meclis mi çıkartıyor yasaları 
yoksa Cumhurbaşkanı karar ve kararnameleriyle bir kişi mi yürütüyor? Şu anda bir 
kişinin dediği mi oluyor yoksa meclisin aldığı kararlar mı uygulamaya geçiyor? Bir kişi 
bir karar alıyor. Varlığını Türk varlığına değil AKP varlığına armağan etmiş başka bir 
siyasi parti, iktidardaki azınlığı destekleyerek bir kişinin aldığı kararları noter gibi orada 
oyluyor. Şimdi böyle bir durumda biz demokrasiden, özgürlükten bahsedebilir miyiz? 
Bu şu andaki uygulama tam bir darbe uygulamasıdır. Her yönüyle bir darbe 
uygulamasıdır. O yüzden birincisi darbe gelecek mi, gelmeyecek mi tartışmalarını bir 
tarafa bırakmamız lazım. Darbe şu anda yapılmıştır ve uygulama halindedir. Ne yasama 
ne yargı kendi başına, özerk, kendi kararlarını alamıyor. Diyorlar ki bakanlar değişecek 
mi? Kabine değişikliği olacak mı? Şimdi bana, ben biliyorum gelecek bakanların 
hepsini..... Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip 
ERDOĞAN'dır. Darbe ile yönetiyorsunuz.- Bunun hesabını vermeden Türkiye 
Cumhuriyetinde onun gidebileceği bir yer olmadığı için, kaçabileceği bir yer olmadığı 
için Türkiye Cumhuriyetinde yaşanan bu yoksulluğun bu bitmişliğin, tükenmişliğin, bu 
intiharların, bu annelerin, babaların, şehitlerin hesabını vermeden bir yere 
kaçamayacağı, gidemeyeceği için ne olursa olsun o koltuğuna yapışmak zorunda. Ama 
Türk milleti Türkiye Cumhuriyetinde dün ne başardıysa bugün de az önce sizin ifade 
ettiğiniz gibi kim, tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir. Galip olan 
iyiler, galip olan millet, galip olan Cumhuriyet olacaktır. - Bizim yapacağımız tek bir 
şey var. Bütün bunları onlara seslenip aynı amirallerin dediği gibi, aynı büyük elçilerin 
dediği gibi, aynı milletvekillerinin dediği gibi, bütün sivil toplum örgütleri, bütün 
meslek odaları, bütün meslek odaları, Türkiye'de bütün akademisyenler, sizin 
yaptığınızı, sizin söylediğinizi söyleyerek, konuşarak, anlatarak bu hükumetin bir an 
önce buradan ayrılmasını sağlamak lazım. Türkiye'nin tek kurtuluşu Recep Tayyip 
Erdoğan'ın iktidardan gitmesidir.” şeklindeki ifadeşer

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

28.238,00
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28.04.2021 TELE 1 

11.04.2021 tarihinde saat 20:00’da sunuculuğunu Mustafa Balbay’ın yaptığı, Rifat 
Serdaroğlu’nun konuk olarak katıldığı "Ankara Rüzgarı" adlı programda; “Hâlâ bu 
ülkede Atatürk adını ananlardan, Atatürk ilkelerinden bahsedenlerden nem kapan, sinir 
olan, gıcık kapan bir iktidar var. Artık Türk Milleti'nin de bu işlere uyanması lazım 
Mustafa Bey. Siyasetçilerin belli bir yerde, uyarı görevlerini yapıyor bütün arkadaşlar 
muhalefet partileri görüyorum, ama kardeşim bu demokrasi hassas, narin bir çiçektir. 
Herkes sahip çıkmalı. Yani iş alemi bugün korkuyor. Bize selam vermekten 
korkuyorlar. Aman Tayyip Bey, sanki Tayyip Bey ekmeklerini verecek. Ee Tayyip Bey 
kalırsa demokrasi gidecek. Sen al o zaman o fabrikanı, bir tane molla bir tane fetva ile 
alacak elinden senin fabrikanı. İnsanlarımız mesela örnek veriyorum burada; şimdi 
amirallerimize sahip çıksınlar. Birer mektup yazsınlar, birer mail atsınlar, biraz mesaj 
atsınlar. Veyahut Cumhurbaşkanı'na "yapamazsınız, yaptığınız doğru değildi" diye birer 
mesaj atsınlar. Niye korkuyor ki insanlar yani? Yani özür dilerim buraya getirdim 
konuyu ama eğer gerçekten Türk Milleti bir topyekûn Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 
silahsız bir Kuvayımilliye yapmazsa Mustafa Bey, Türkiye'nin işi çok zor kardeşim. 
Çünkü karşımızda çok ciddi... şimdi söylemek istemiyorum ama yani zaten sırtında 
Kuddusi Okkır'dan tutun, Kaşif Kozinoğlu'ndan Yarbay Ali Tatar'a kadar bir sürü 
ölümün sorumluluğu olan bilinen bilinmeyen adam öldürme kabiliyetine sahip bir örgüt 
var. Yani Türk milleti kendi demokrasisine mutlaka ve mutlaka sahip çıkmalı Mustafa 
Bey….Rifat Bey çok teşekkür ediyorum....” 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

28.238,00
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28.04.2021 KRT TV

20.04.2021 tarihinde saat 20:00’da sunuculuğunu Gürkan Hacır’ın yaptığı, Engin Altay’
ın konuk olarak katıldığı "Şimdiki Zaman" adlı programda; "Şimdi Adıyaman Gölbaşı 
Belediyesi’ni, Cumhuriyet Halk Partili Belediye, Türkiye adına hepimizin iftihar 
edeceği bir iş yapıyor. Beyefendi İçişleri Bakanı bunu soruşturmaya dâhil ederse baştan 
zaten Devlet iki şeyi ispat etmiş oluyor: 1) Çürüdüğünü ispat etmiş olur, şimdiye kadar 
neredeydin?….Sen nesin kardeşim derler? Raf elması mısın? derler direkt. Yani ben 
görsem kendisine öyle derim, şimdiye kadar neredeydiniz kardeşim ne iş yaptınız 
derim? 2) AK Parti’yi aklamak için her yol mubah mantığı burada da esastır. Şunu 
yapamadılar bak, şu AK Parti bunca oy alan bir parti. Ya bir bazen bir muhasebe, bazen 
bir özeleştiri yani evet kardeşim bizim içimizde de çürük vardır. Sakıncalı vardır. 
Kopuk vardır. Namussuz vardır. Yolsuzluğa bulaşmış vardır diyemiyorlar. Çünkü orada 
kalmanın, orada yükselmenin bir yolu o. Yani bir şeylere yani her şeyi namusla 
yaparsan AK Parti’de yadırganırsın. Namustan kastım onların algıladığı gibi bel altı 
değil. Namustan benim anladığım siyasi namus, vatanseverlik, bayrak severlik…Şimdi 
böyle baktığınız zaman siyasi partilerin harcadığı para ortada…Sana bu verilirken biraz 
sonra zaman kalırsa size Devleti soymanın AK Parti’den önce 3 yolu vardı şimdi 11 
yolu var…bin yüzlü yıllarda bu topraklar Haçlılardan çekmiş en çok. Talan, yağma. 
Efendim bin iki yüzlerde Moğollar gelmiş bu topraklara. Bu millet Moğollardan 
çektiğini hiçbir şeyden çekmemiş. Sonra efendim Timur istilası var, Timur da bu 
toprakları yağmalamış. Sonra bir de Yunan işgali var, onlar da bu toprakların 
insanlarına hem çok çektirmişler hem bu toprakların bütün kaynaklarını yağmalamışlar. 
Bu, bu toprakların beşinci yağmasıdır. Konu bu kadar mühimdir. Yani bunu anlatmanın 
bana göre bir yolu da budur. Tekrar söylüyorum, bir ülkenin bütçesi o ülkede bir yılda 
harcanacak bütün paradır; Devletin, kamunun. Düşünün bu para bir bütçe kadar. Bir yıl 
herkes yemeyecek, sadece çalışacak ama yemeyecek, içmeyecek, araba kullanmayacak, 
harcamayacak, elektrik yakmayacak. Herkesin birikimini koyarsanız bu kadar bir para 
ediyor. Allah aşkına bunun Moğol yağmasından, Timur istilasından, Haçlı akınlarından, 
Yunan işgalinden ne farkı var? Bunu bir söylemek istiyorum…Maalesef Türkiye’nin en 
güvenilmez kurumu artık yargıdır. Yargıdır. Avukat tutma artık hakim tut noktasına 
geldik. Avukat tutma savcı tut noktasına geldik. Daha vahimi şu: artık eskiden mesela 
ceza davasıysa iyi bir cezacı bakılır idi. Şimdi güçlü bir Ak Parti yöneticisine bakılıyor. 
Çünkü hem ilk derecede hem istinafta hem hatta Yargıtay’da maalesef hukuk rafa 
kalktı. Ak Parti referansıyla, Ak Parti kartvizitiyle, Ak Parti’deki basıncın gücüyle 
orantılı kararlar veriliyor…Bizim tarihi bir görevimiz var. Biraz önce söyledim. Hiç 
kusura bakmasınlar bunların yaptığının Moğol yağmasından, Timur istilasından, Haçlı 
Seferleri’nden bir farkı yoktur…Benzetme olmasın Cumhuriyet tarihinin en büyük 
hatası nedir diye bir soru sormuş ol lütfen şimdi. Ben de cevap vereyim: Menderes'i 
idam etmektir, en büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. 
Ama Menderes de, rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, 
taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç, yüzle 
Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda 
kaldı. Ki umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e onu biz sandıkla tıpış tıpış 
göndereceğiz. Onun hırkasını çıkaracağız…Açıklayın efendim onu tam 
olarak…Yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Ancak Menderes de bir 
dönem, dedim ki böyle bunlara çok taviz vermişti sonra Menderes sonra rahmetli 
Menderes, Atatürk'ü koruma kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Erdoğan da bunlara taviz 
verirse yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır. Onu söylüyorum ya!" 

6113 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

28.238,00
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22.04.2021 tarihinde saat 20:30’da yayınlanan, "Söz Meclisi" adlı programda, “Başka 
bir yöntem zaten bizim işimiz olmaz Çiğdem Hanım. Yani biz darbeleri yiye yiye 
geldik biz. Bunlar gibi, 15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler değildi bizim 
gördüğümüz darbeler. Biz 80'i de gördük, 60'ı da gördük, 71'i de gördük. Ama babamız 
yaşadı, ama kendimiz yaşadık…Biz biliyoruz, biz işkence görmüş insanlarız. İşte bir 
tanesi de orada. Sayın Bakanım Bahattin Bey. Biz bu sıkıntıları çekiyoruz. Çektik. 
Helali hoş olsun ülkemiz için. Ama kardeşim biz Kurtuluş Savaşını yapmış bir neslin 
çocukları olarak üç beş tane tarikat artığının Cumhuriyet rejimini, Atatürk rejimini 
devirmesini de seyredecek değiliz… Özellikle de psikologlarla konuştum, 
arkadaşlarımla. Buna siyaset dilinde veyahut da psikolojik dilde firavunlaşma veya 
hesap verme korkusu diyorlar. Korku kadar insanın aklını başından alan, onu şaşkına 
çeviren bir başka duygu yoktur. Firavunlaşmaya gelince, Firavunlaşma insanları yani 
hemcinsini kendine kul köle yapıp onların üzerinde ilahlık, tanrılık iddia etmektir. 
Bizde ilahlık tanrılık yok hilafet var. Yani halifelik iddiası var…PYD'nin başındaki 
adamın kardeşini siz alıp Gaziantep'te üniversitede rektör yapıyorsunuz. Bugün İŞİD'in 
bütün militanlarının liderleri İstanbul'da. Çiğdem Hanım, Türk Milleti bunları bilmesi 
lazım. İhvan'ı en son Mısır'dan kovaladı Sisi, biz Mursi'yi tuttuk, Tayyip Bey Mursi'yi 
destekledi, yani İhvan'ı destekledi. Katar'a attılar bunları. Katar da tutamadı. 
Gönderdiler, hepsi şimdi İstanbul'da. Radyoları var, televizyonları var, silahları var, her 
şeyleri var….Amirallere hesap sorulacaksa 15 Temmuz'u göremeyen, yaveri tarafından 
yere yatırılıp boğazına basılan dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin Kuvvet 
Komutanları, şimdinin Milli Savunma Bakanı'na baksınlar, onlara sorsunlar. Acaba 
bilerek mi engellediler bunları yoksa bu kadar kör müydüler? Biz görüyorduk dışarıdan 
vatandaş olarak bu olayları. General istiyorsa Tayyip Bey, gitsin Şirin Ünal'a sorsun 
nasıl darbe yapıldığını. Aynı gün Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaydı milletvekili yaptığı 
general. SADAT'ın başındaki Tanrıverdi'ye sorsun İslam anayasasını yapan alçağa, baş 
danışmanı kendisinin. Onlara sorsun….Şaban Dişli Mehmet Dişli'ye sorsun kardeşini 
büyük elçi yaptığı general….Çiğdem Hanım siz siyasetle uğraşmazsanız siyaset sizinle 
uğraşır. Gelir böyle RTÜK başınıza bela olur. Yayın yapamazsınız, doğruları 
konuşamazsınız….Öğrenciyi üniversitede bulur, çiftçiyi tarlada bulur siz siyasetle 
uğraşmazsanız. Siyaset sizle uğraşmayı çok sever. Hele bu ekip, bu ekip gibi parayı, 
yeşili, daha doğrusu Amerikan dolarını seven bir ekip olursa siyaset sizin yedi 
soyunuzla uğraşır…Elbette ki demokratik yöntemle. Yani biz kalkıp da demokrasi dışı 
bir sürünün içinde olabilir miyiz? Böyle bir şey olur mu?...Aman benim babam müebbet 
hapse mahkum olmuş, ben 12 Eylül 1980'de darbe görmüşüm, 71'de görmüşüm. Bunlar 
gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum. Benim 
ailemden iki tane şehit var Hanımefendi…Böyle bir şey olur mu? Darbe neymiş 
gelsinler 12 Eylül'de ben onlara göstereyim. Nasıl insanın üstünde işkence yapılıyormuş 
görsünler bakalım. Hepsi toz oldu bu siyasi İslamcıların darbe olduğunda. Rahmetli 
Erbakan İsviçre'ye kaçtı diğerleri de toprağın altına indiler, yerin altına” şeklindeki 
ifadeler

6114 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

28.238,00
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26.05.2021 tarihinde saat 22:00’da yayınlanan sunuculuğunu Şirin Payzın’ın yaptığı, İyi 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 20.05.2021 tarihinde Rize’nin İkizdere ilçesinde 
yaptığı esnaf ziyareti sırasında bir grup tarafından tepkiyle karşılanması sonrasında AK 
Partili ve İYİ Partililerin yaşadığı gerginliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
diğer parti liderleri tarafından yapılan değerlendirmelerin yorumlandığı "Şirin Payzın ile 
Sözüm Var" adlı programda, program sunucusu tarafından; “Bu kadar kadına yönelik 
şiddetin konuşulduğu bir ortamda Cumhurbaşkanı’nın çıkıp bir kadın siyasetçiye 
şimdilik az dövdüler ama ileride daha fazla da dövebilirler anlamında şiddeti ve 
dövmeyi önceleyen ve de yücelten bir tavır takınması İstanbul Sözleşmesi’nden de 
neden çıktığımızı anlatıyor ve üslubun da bu yani şu kadınları da gördük demek ki 
kadın siyasetçi… Kadınların siyasete bakışı ve sahip çıkmasıyla birtakım baş 
edilemediği görüldüğü zaman yumruklar konuşsun diyen bir erkek siyasetçiden 
bahsediyoruz gibi bir durum var, bu boyutu da var yani kadına yönelik şiddettir bu 
açıklamalar, dipnot düşelim ve Barış’a bırakalım sözü. Bilmiyorum siz bir cümle 
söylemek ister misiniz?” sözleri

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; ..." ilkesinin ihlali

28.238,00

07.07.2021 TV100

 13.06.2021 tarihinde saat 20:30’da canlı olarak yayınlanan, moderatörlüğünü Hande 
Aydemir'in yaptığı, programa konuk yorumcular olarak Bülent Kaya, Çetin Soysal, 
Serkan Toper ve Dr. Taceddin Kutay'ın katıldığı, "Şimdi Konuşalım" adlı programda 
geçen diyaloglarda; “... bu S-400'ler olayında dediğim gibi S-400'ler eğer bir savunma 
sanayi ihtiyacından kaynaklanıyor olsaydı Türkiye'nin bunu şimdiye kadar çoktan aktif 
hale getirmiş olması gerekiyordu. Aktif hale getirmiyorsanız kusura bakmayın 
uluslararası ilişkilerde bir nevi bir jest olarak yaptığınız bir anlaşma gibi yaklaşılır. Eğer 
siz aktif hale getirmeyecekseniz S-400'leri onun için söylüyorum. PKK'yla YPG'yle 
Ortadoğu'daki ülkelerle ilişkileri Amerika'nın yeni değil ki. Yani PKK'yı Amerika daha 
önce desteklemiyor muydu? Yani ilişkilerin iyi olduğu dönemleri söylüyorum. Yani 
PKK'yla ilişkileri PKK'ya destek verdiği için mi Türkiye bugün Amerika'ya rest 
çekiyor? Eğer öyle olmuş olsaydı Amerika yıllardan beri PKK'ya destek veriyor. 
YPG'yle ilişkileri desteklediği için mi Amerika'ya rest çekiyoruz? Hayır. YPG'yle 
ilişkileri, ya Türkiye üzerinden gitti silahlar YPG'ye. Nerden götürdü Amerika YPG'ye 
götürdüğü silahları?...Giden yok muydu? Türkiye'nin izni dışında mı gitti?....Bir 
müsaade edin Taceddin Bey. Türkiye'de YPG'nin önüne kırmızı halılar serilirken 
Amerika'yla..... Türkiye üzerinden YPG'ye silah gitmedi hocam, tashih eder misiniz?.... 
Neyse gitmediğini siz söyleyin, ben YPG'yle olan ilişkileri ortaya koydum. Onu kamu 
takdir edecek.....”, şeklindeki ifadeler

6113 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; ..." ilkesinin ihlali

30.415,00
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 17.06.2021 tarihinde saat 15:52’de yayınlanan, "Haber Aktif" adlı haber bülteni 
içerisinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın İzmir HDP İl Binası önünde 
düzenlediği basın toplantısının canlı yayın yoluyla ekrana getirildiği yayında, “Hukukla 
ve siyaset yoluyla bizimle baş edemeyenler şimdi silahlı katillerini devreye 
sokmuşlardır. Burada yapılmak istenen geçmişte benzerlerini gördüğümüz kanlı 
oyunların tekrarı gibidir...Şimdi de yarattığı bu karanlık döngüden, bu kanlı ve kirli 
çukurdan kurtulamayacağını anlayan iktidar kaos planlarını devreye sokmuştur. -
Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi bütün demokratik kitle örgütlerinin 
yöneticilerini, bütün muhalefet partilerini hedef gösteren iktidarın küçük ortağı da bu 
saldırıdan sorumludur. İktidar bir bütün olarak bu saldırının sorumlusudur...Bundan 
sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur.-İzmir il 
binamızın etrafından sayısız polis ve emniyet aracı var. Bu şahıs bugün saat 10:30'da 
göstere göstere elinde silahla binamıza girebiliyor. Ama bunu oradaki yüzlerce polis 
görmezden geliyor ya da yol veriyor....”, şeklinde ifadelerle birlikte, HDP Eş Genel 
Başkanı Mithat Sancar'ın etrafında toplanan kalabalık topluluk tarafından "Katil devlet 
hesap verecek" şeklinde sloganlara yer veril

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

28.238,00

07.07.2021 HALK TV

27.06.2021 tarihinde 20:01’de canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Serhan ASKER'in 
yaptığı, sanatçılara destek için çeşitli sanatçıların katılımıyla şarkıların söylendiği 
"Görkemli Hatıralar" adlı programda, seslendirilen "Cemo" adlı şarkının sözlerinde; 
"Dağların yücesinde ateş yanar. Oturmuş da başına sevdalılar. Gün gelir kahpe savrulur. 
Cemo ovaya inende. Gün gelir kahpe savrulur. Cemo ovaya inende. Yar yar yar yar. 
Yar yar yar yar. Alnında yıldızlı bere. Elinde mavzeriyle. Çıkıp Dersim dağlarında. 
Türkü söylemek var ya. Alnında yıldızlı bere. Elinde mavzeriyle. Çıkıp Dersim 
dağlarında. Türkü söylemek var ya. Oy Cemo, Cemo can. Cemo can, Cemo can. 
Savrulup ovaya inen bulutlar. Muştusudur kopacak fırtınanın. O büyük günün 
görkeminde. Çocuklar halaya duracak. O büyük günün görkeminde. Çocuklar halaya 
duracak. Alnında yıldızlı bere. Elinde mavzeriyle. Çıkıp Dersim dağlarında. Türkü 
söylemek var ya. Oy Cemo, Cemo can. Cemo can, Cemo can" şeklinde olması

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

65.477,00 3 kez yayın durdurma
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24, 28.06.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Murat Sabuncu ve 
Levent Gültekin'in yaptığı "İki Yorum" adlı programda, program sunucuları Levent 
Gültekin ve Murat Sabuncu tarafından; "...İçişleri Bakanlığı sende. Bak sırtını yere 
vermediğin, hakkında türlü hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırmak, rezaletler dolaşan 
İçişleri Bakanı'nın arkasında kapı gibi duruyorsun"; "Hem Sayın Bahçeli hem de Sayın 
Erdoğan baba parası yiyen hovarda bir 18 yaşındaki genç gibi davranıyor. Gözünde 
canlandırsın izleyicilerimiz. Babasının parasını almış ergen bir tavırla niye bunu 
söylüyorum: çatışma istiyolar, dövüş istiyolar, kavga istiyolar, savaş istiyolar çünkü 
bizim çocuklarımız üzerinden. Biz biz niçin diyalogdan, konuşmaktan, HDP'nin 
siyasette tutulmasından yanayız izleyicilerimiz özellikle dikkat çekiyorum. Çünkü garip 
gurebanın çocuğunun üzerinden kabadayılık taslıyorlar PKK'ya.", "tam Tayyip 
ERDOĞAN'ın çatışmaya, savaşa ihtiyaç duyduğu yani kaosa o anlamda iktidar toplum 
korkutmaya dönük bir politikaya ihtiyaç duyduğunda PKK doğuda şehirleri hendeğe 
çevirdi. Niye? Çünkü devletin çatışma. Ne zaman bu ülkede iktidarların başı sıkışmışsa 
PKK o zaman onların yardımına koşmuştur. Ne zaman hangi iktidarın ülkeyi yönetmek 
için bir korku yaratmasına, hangi iktidarın çatışmacı bir ortam yaratmasına ihtiyaç 
duymuşsa PKK bir saldırı yapmış. PKK bana göre devlete çalışıyor. Devlet istemiş olsa 
bitirir, bitirmiyor"; "bütün bu yanlışlarının faturası olarak da oraya asker gönderiyo, 
doğuda askeriyeyi yığıyo, Suriye'ye asker gönderiyo, Libya'ya asker gönderiyo. Her 
birinden tek bir derdi var, acaba üç kuruş alabilir miyim. Geçen programda söylemiştim 
hani Soros'un meşhur sözü 'Türkiye'nin en büyük ihraç malı ordusudur' diye, şu anda 
buna oynuyolar.";"polisin şimdi birazdan konuşacağız eşkıya gibi davranmasını 
kanıksamak"; "Türkiye çok uzun süredir hukuku kaybettiği için sokakta polis 
görünümlü kişiler ki bunların %80'i hemen hemen hepsi AKP polisi, tabii ki de 
Türkiye'nin namuslu milletin polisleri de var ama bunlar AKP'nin polisleri"; "bu 
polisler bu güvenlik, bu kolluk güçleri AKP'nin polislerinin yarattığı sokaktaki bu 
endişe ve terör ortamı ya bu da bir polis terörü. Kendine polis diyen adamın terörü"; 
"bütün dindarlıkları, Müslümanları uçkur... insanların cinselliğine çalışıyor. Bütün 
akılları fikirleri insanların iki bacağının arasında başka bir şeye dindarlık geçmiyor..." 
şeklinde ifadeler

6114 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

43.652,00
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01.07.2021 tarihinde saat 21:01’de canlı olarak yayınlanan, moderatörlüğünü Gökhan 
Kazbek'in yaptığı, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuk 
olarak katıldığı "Türkiye'nin Gündemi" adlı programda; program konuğu tarafından; “...
Ama önemli olan burada şu: AKP niye uğraşıyor kadınla? Evet, İslamcılık var işin 
içerisinde yüzyıllardan beri gelen bir eşitsizliği sürdürme isteği var. Bütün bunlar var 
ama başka bir mesele var burada. Türkiye’de AKP iktidarına kitlesel bir biçimde boyun 
eğmediğini ilk gösteren toplumsal kesimlerden birisi kadınlar oldu ve bir türlü 
çözemiyor bu problemi. Şimdi dolayısıyla AKP açısından toplumun yarısını oluşturan 
bir kesim bir biçimde tehdit. O yüzden de bu tehdide diz çöktürme için her tür çabayı 
gösteriyor AKP iktidarı ve ama başarı şansı gerçekten de yok. Şimdi burada tabi neden 
kadına diz çöktürmeye çalışıyor? Dediğim gibi bir kere bir yüzyıllardan gelen eşitsizliği 
benimsemiş, içselleştirmiş bir ideoloji var karşımızda bir. Ama ikincisi toplumun 
yarısına siz diz çöktürürseniz toplumun bütününe diz çöktürme şansınızı da 
artırıyorsunuz. Çünkü kadın evet kadın ama toplumun, emekçi sınıfların bir parçası. 
Türkiye’de milyonlarca ücretli emek sömürüsüne tâbi ve ek olarak sömürülen çünkü 
düşük ücretler alan her fırsatta işsizlik tehdidiyle daha fazla karşılaşan bir nüfus var 
kadın. Dolayısıyla Türkiye’de işçi sınıfını baskılamak için de kadını baskılamak 
gerekiyor. Yani kadını sindirirlerse işçi sınıfını sindirmekle de rahatlayacaklar. 
Toplumun bütününü eve tıkmak, toplumsal yaşantıyı daraltmak, bakın alkolle 
uğraşmaları, evet bir İslamcılık var ama onun ötesinde alkol, toplumsal mekânlar, 
kültür-sanat faaliyetleri bütün bunlar bir bütün. Kadın düşmanlığı hepsi bir bütün. Ya 
insanı yok etmeye çalışıyorlar. Taksim Meydanı’nın düzenlenmesi, o insansızlaştırıldı. 
Dolayısıyla bakın şort giyen kadın, özgürce gülen, kahkaha atan kadın, bu özgür bir 
toplumun işaretidir. O yüzden kadına saldırıyorlar.”, “ Şimdi Türkiye AKP ile Türkiye’
de toplum, toplum derken AKP’li kitleler de var tabii ki ama, burada AKP’nin 
karşısında durmakta olan ya da yeni durmaya başlayan emekçiler, kadınlar, gençler yani 
Türkiye’de AKP’nin ne anlama geldiğini fark eden kesimlerle AKP arasında nihai bir 
hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Bu hesaplaşma kimilerinin iddia ettiği gibi sandığa 
sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum. Sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma. 
Sandık bir sonuç olacak. Yani bu son derece önemli. .... Ama AKP dikkatli olamayacak 
kadar sıkışmış durumda. Kadının üstüne gitmeye devam etmek zorunda, emeğin üstüne 
gitmeye devam etmek zorunda, çocuğun üzerine gitmeye devam etmek zorunda. .... 
Bunun bir tarafı da şu: AKP kendi şeyini tutabilmek için, iktidarını, kaynak yaratmak 
zorunda. Kaynak da halkın gırtlağını sıkıyorlar. ...” şeklindeki 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." ilkesinin ihlali 

28.238,00
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17.06.2021 tarihinde saat 13:04’te yayınlanan sunuculuğunu Betül Begümhan 
Aydoğan'ın yaptığı “Gün Ortası” adlı haber bülteni içerisinde HDP Eş Genel Başkanı 
Mithat Sancar'ın İzmir HDP İl Binası önünde düzenlediği basın toplantısının canlı yayın 
yoluyla ekrana getirildiği yayında, “Hukukla ve siyaset yoluyla bizimle baş 
edemeyenler şimdi silahlı katillerini devreye sokmuşlardır. Burada yapılmak istenen 
geçmişte benzerlerini gördüğümüz kanlı oyunların tekrarı gibidir... Şimdi de yarattığı 
bu karanlık döngüden, bu kanlı ve kirli çukurdan kurtulamayacağını anlayan iktidar 
kaos planlarını devreye sokmuştur. -Gazetecileri, siyasetçileri ve en başta partimizi 
bütün demokratik kitle örgütlerinin yöneticilerini, bütün muhalefet partilerini hedef 
gösteren iktidarın küçük ortağı da bu saldırıdan sorumludur. İktidar bir bütün olarak bu 
saldırının sorumlusudur... Bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam 
girişimlerinin sorumlusudur. -İzmir il binamızın etrafından sayısız polis ve emniyet 
aracı var. Bu şahıs bugün saat 10:30'da göstere göstere elinde silahla binamıza 
girebiliyor. Ama bunu oradaki yüzlerce polis görmezden geliyor ya da yol veriyor....” 
şeklinde ifadelerle birlikte, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın etrafında toplanan 
kalabalık topluluk tarafından "Katil devlet hesap verecek" şeklinde sloganlara yer 
verilmesi

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

28.238,00
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20.04.2021 tarihinde saat 07:00’da yayınlanan sunuculuğunu Can Ataklı’nın yaptığı 
"Gün Başlıyor" adlı programda, sunucu tarafından; saat 07.09’da “… evet Diyarbakır’
da patates… Ya 20 lira o patates. 10 kilo patates. Pardon 20 kilo. Bir lira ya kilosu, 20 
lira. Bak ne oluyor Diyarbakır’da.... Sonra işte bir türlü görevini doğru düzgün 
yapamayan, işini yapmayan sadece ‘eyvah yukarıdan ne derler’ diyen bu valiler, 
kaymakamlar, onlar, bunlar, şunlar… efendim işte halkımız ama biz de böyle, hayır 
kardeşim sen yapmışsın. Oraya götürüyorsun, bu milleti arsızlığa alıştırdınız bakın bu 
yoksulluğun göstergesi değil. Sırf yoksul oldukları için o patatese saldırmıyorlar. 
Arsızlaştırdığınız için, onurlarını ellerinden aldınız insanların, insanları böyle 3 
kuruşluk avanta için birbirlerini çiğneyen hale getirdiniz. Sorunumuz bizim bu...”, saat 
08:07:21’de “... İşte ben de bu iktidara buradan devamlı çağrıda bulunuyorum. Bak 
kardeşim! Bir yere kadar geldiniz ama şu anda güç patlaması yaşıyorsunuz. Müthiş bir 
güç şımarıklığı var. Bunun sonu kötü. Dünyada da hep böyle olmuş. Bu kadar kibre 
kendini kaptıran ve özellikle maiyette olanların artık kendi benliklerini, kendi 
gururlarını, kendi onurlarını, kendi şahsiyetlerini bir kenara bırakıp sadece ve sadece bir 
tek kişi için kavga vermeleri ama o kavgayı verirken elbet de güzel karşılığını almaları 
bir yere kadar gider. Ondan sonra böcek gibi ezilirsiniz bak. Aynen söylüyorum.”, saat 
09:06:39’da ise; “Şu emperyalizm lafından ben sıkıldım. Kim emperyalist? Bak şu anda 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten AKP iktidarı ve saray tipik emperyalist 
yaklaşım içinde. Şu kadar ülkede askerimiz var demeye başladığın an işte sana al 
Türkiye de oluyor emperyalist ülke. Yayılmacı oluyorsun. O zaman Amerika'ya niye 
kızıyoruz? Rusya'ya niye kızıyorsun? Daha fazlasını yapıyoruz. Rusya'nın kaç ülkede 
askeri var kardeşim? Bak Türkiye'nin kaç ülkede var? Hemen sayıverelim; 
Azerbaycan'da var, Afganistan'da var, Somali'de var, Sudan'da var. Nerede? Katar'da 
var. Suriye'de var. Irak'ta var. Libya'da var. Bak Rusya'nın var mı ya bu kadar? 
Amerika'nın var. Öbürlerinin uçak gemileri var işte dolanıyorlar oralarda. Ama bak biz 
ne kadar? Al sana emperyalist ülke. Ama kifayetsiz emperyalist ülkeyiz biz. Henüz o 
çapa da gelmedik. Ama kafamız o. Halkın kafası da o. Bayağı faşist yayılmacı zihniyet 
hakim şu anda...” 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." ilkesinin ihlali 

28.238,00

07.07.2021 TELE 1

09.04.2021 tarihinde saat 21:00’da yayınlanan sunuculuğunu Merdan Yanardağ'ın 
yaptığı, konuk olarak Mehmet Tezkan’ın katıldığı “5. Boyut” adlı programda, program 
konuğu tarafından; “... biraz önce hocam söyledi. Emekliye verilen para, memura 
verilen para. Ben hep şunu iddia ediyorum: TÜİK'in bürokratları hepimizin cebinden 
para çalıyorlar. Resmen para çalıyorlar. Nasıl çalıyorlar? Enflasyon denen hadiseyi öyle 
yapıyorlar, abidik gubidik, şu bu, iktidara hoş gözükmek için düşük gösteriyorlar. Şimdi 
düşük gösterdiğin zaman enflasyon emekliye onun üzerinden veriliyor. Tahmini 
enflasyon yayınlıyorlar ... hayır tahmini zam memura diyorlar önümüzdeki dönem %8 
olacak, al sana şu kadar para. Enflasyon patlamış gitmiş onlar %8'lerin hesabında bir 
yalan şeyi var. Özel sektör de bakıyor diyor ki: 'ya kardeşim enflasyon %8-10'larda, 
öyle söylüyorlar. O zaman ne yapayım ben de çalışanıma %10 vereyim. Bakıyorsun 
yalan bir istatistiğin yansımasına bak...”, “Ya kardeşim patlamış ortada %30 enflasyon, 
sen bunu açıklıyorsun. Ee çalıyor. Bak oradaki bürokrat insanların, milyonların 
cebinden nasıl para çalıyor...” ifadeleri

6114 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

28.238,00
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09.06.2021 tarihinde saat 19:00’da yayınlanan sunuculuğunu Selçuk Tepeli'nin yaptığı 
"Fox Ana Haber" adlı haber bülteninde, saat 19:20:06’da "Vurgunda İsmi Geçenler 
Yine Kamuda", "Ptt'yi Zarara Uğrattığı İddia Edilen Bürokratlara Yeni 
Görevlendirmeler" başlığı ile verilen haber sonrasında, sunucu tarafından; “Şimdi öyle 
bir tablo var ki başından beri konuştuğumuz bütün bu haberlerin içinde birtakım isimler 
var, iddialar var, görüldüğü gibi böyle zararlar var Sayıştay raporlarına yansıyan. Sonra 
ödüllendiriliyorlar. Makam araçları, birden fazla maaşlar, şunlar bunlar. Ve herkes o 
kadar rahat ki bir yandan da farkında mısınız? Hiçbir endişeleri yok. Endişe yetersiz. 
Çünkü denetim yetersiz. Ne deniyor bu insanlara, bu rahatlık için ne duymuş olabilirler? 
Yanlış işler yaptığınızda affedeceğiz çünkü yanlış işler yapmanıza biz müsaade 
edeceğiz mi diyorlar ne diyorlar yani? Türkiye'de 50 milyondan fazla aktif çalışabilecek 
nüfus var. Bunun ancak yarısından azına iş bulabiliyor Türkiye. Oysa çok daha fazlasını 
yapmalı yapabilir de. Bu kadar mal ithal ediyorsak onları burada üretebiliriz de dolar o 
yüzden bu kadar yükseliyor. Demek ki üretebiliriz. Bu 20, 25 milyon çalışan 
insanımızın da 11, 12 milyonu yani onun da yarısı, çalışanın da neredeyse yarısı asgari 
ücretle çalışıyor. O civarda ona yakın çalışıyor. Bu dünyada bizim boy ölçüşmemiz 
gereken ülkelerin hepsinden fazla. Avrupa ülkeleri ile kıyasladığınızda mesela 
söyleyeyim size, Almanya'da bu yüzde 5, bizde yüzde 50, Fransa'da yüzde 13. Bununla 
geçinmeye çalışıyor insanlar. Peki bu çalışanların ne kadarı torpille işe girdi. Gerçekten 
bir şey yapıyor mu yapmıyor mu belli değil veya diğerlerinin yani bunların da 
siyasetten geçinenleri var. Gerçekten iş yapanla yapmayan da ayrılıyor. Mesela kıymetli 
kardeşim Hüseyin bir fotoğrafı versin. Dün bu fotoğraftan bahsettik biliyorsunuz. 
Müsilajla bu deniz salyasıyla mücadeleyle ilgili bir fotoğraf, bir görüntüden videodan 
alınmış bir kare bu. Dün bununla ilgili tören yapıldı. O kadar insan bir tek işçi 
çalışıyordu işte. Yani böyle gerçekten çalışan kaç kişi var bu arada? Ve bu ülkede 3 
gençten 1'i işsiz, 3 gençten bir diğer 1'i iş yapsa da yaptığı işten mutsuz, donanımına 
uymuyor, daha verimli olabilir olamıyor. Belki de o 3 gençten en mutlu gibi görünen 1'i 
de torpille bir işe girdi o oldu bu oldu. Biz böyle bir yere varamayız. Bütün bunlar bize 
gösteriyor ki yapılan işler, siyasette yapılan işler yetersiz.”. Saat 19:25:32’de "Borçlara 
Yapılandırma Yürürlükte", "Devlete Olan Borçlarda Faizin Çoğu Siliniyor, 18 Taksit 
İmkanı Tanınıyor" başlığı ile verilen haber sonrasında, sunucu tarafından; “Şimdi öyle 
bir durum var ki, bakın atamalar yetersiz. Dünyanın mesajı var. Efendim, EYT'liler ile 
ilgili çare yok, çare düşünen yok, çare yetersiz. Emeklilerin, efendim, pek çok alacağı 
var. Bunlarla ilgili düşünen yok. Bu yetersiz. Demokrasi, özgürlükler yetersiz. Hasılı 
yönetim, bizi yönetenler yetersiz diyor izleyenler. Doğaya bakıyoruz, doğayı 
korumuyoruz orada da yetersiz her şey. Sonra izleyicilerimizden muhalefette yetersiz 
diyenler var. Elbette bütün bunların neticesinde ülkede, bu ülkenin olması gereken 
noktada olmadığını görüyoruz. Öyle de bir acayip durum var ki sanki bu ülke bizim 
değil gibi yani ona öyle kötü davranıyorlar yani seçim kazananlar, onların 
kazanmasından kazananlar, denizinden, ormanından, hayvanından ne kelime insanından 
yani sanki intikam alır gibi davranıyor. Bu ülke bizim ya. Bu deniz bizim bakın şimdi 
ne hale geldi ve çare düşünen bilen de yok. Öyle birtakım laflar üretiliyor işte Kanal 
İstanbul falan deniyor ona geleceğiz.”. Saat 19:49:12 "Kanal İstanbul'da Tarih 26 
Haziran", "Erdoğan: İnşaata Başlıyoruz, Eserlerimize Engel Olamayacaklar" başlığı ile 
verilen haber sonrasında, sunucu tarafından; “Şimdi niye bu ısrar. Hatırlıyorsunuz 
lebaleb kongreler o kadar tepki çekmesine rağmen ısrar edildi yapıldı değil mi bütün bu 
salgın zamanında. Lebaleb adeta eleştirinin markasına dönüştü. Ama yapıldı. Niye? 
Çünkü teşkilatı bir arada tutmak için bunları yapmak zorunda hissettiler herhalde. Şimdi 
bu konuda yani Kanal İstanbul konusu da bu siyasetin etrafında toplanmış olan 
sermayeye bir ümit vermek için muhtemelen. Geleceğe dair. Eğer ümitsizliğe 
kapılmışlarsa. Eğer bir yerlere gitmeye kalkışıyorlarsa yani uzaklaşmaya bunun için 
olabilir. Yani biz bu inat sonunda ne göreceğiz. Aslına bakarsanız aynı yapıcıları yani o 
kanal inşaatının başında aynı yapıcıları, aynı satıcıları, aynı müşterileri göreceğiz. Adeta 
iktidarın bencil, bencilce siyasetinin bir geçit töreni gibi olacak.”, Saat 19:53:13’te ise; 
“Şimdi bir kanalla çözüleceği iddia edilen ve hiçbir bilimsel dayanağı da olmayan deniz 
salyası konusu. Yeni argüman bu. Bugüne kadar söylenenler işe yaramadı şimdi bu 
söyleniyor falan. O kadar gündelik, o kadar durumu kurtarmaya çaba gösterenlerin 
sözleri ki bunlar. Yetersiz. Kimseyi ikna edecek gibi değil. Zaten hiçbirimiz, biz bu 
Kanal İstanbul falan biz, bizimle kimse bunu paylaşmaz. Hiçbir şeyinden 
faydalanamayız. Öyle bir yerde bir çok yeni konut, bu kadar boş konut varken ve yeni 
yük Marmara'ya. Ve bütün bu gördüğümüz müsilaj, deniz salyası olarak gördüğümüz 
felakete katkıda bulunabilecek yeni yeni yapılar. Arıtılmayan yeni sanayi tesisleri şunlar 
bunlar.” 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." ilkesinin ihlali 

1.493.315,00
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26.04.2021, 03, 10.05.2021 tarihlerinde saat 23:10’da canlı olarak yayınlanan, konuk 
olarak Fatih Altaylı’nın katıldığı sunuculuğunu ise Emin Çağlar’ın yaptığı "Spor Saati" 
adlı programda, ayrıntıları uzman raporunda belirtildiği üzere; “…Ama zaten 
Federasyonun tepesinden dibine her tarafı şaibe. Her tarafı şaibe… Bu hakemliği, bu 
yönetimi gören birisi Türkiye'de futbol kulübü alır mı, bir uluslararası yatırımcı gelip de 
Türkiye'den bir futbol takımına para yatırır mı abi? Niye yatırsın? İşte Başakşehir'i 
yıllardan beri satmaya çalışıyorlar, seni milyar doların da olsa zirilyon doların olsa gelip 
burada bu hakemlerin bu Federasyonların kontrolündeki bir lige sen beş kuruş para 
koyar mısın abiciğim. Yatırımcı da koymaz. Yayıncı da koymaz. Bu ligin değer 
kaybının temel sorumlusu, bu Federasyon ve bu hakemlerdir. Bu şaibeli, bu rezil, bu 
utanç verici lig yönetimine, hakemlik ve Federasyon olarak ve tabi kulüpler de bir 
ölçüde bağlı olarak kimse para vermez… Ligimizin değerini bu adi ve aşağılık 
hakemlik anlayışı ve bu adi ve aşağılık Futbol Federasyonu yönetim anlayışı 
mahvediyor… Adi ve aşağılık futbolu daha doğru sıfatlarla niteleyebilmemiz için 
yönetimden mi başlanması gerekiyor değişimin?... Normal şartlarda bir kulübe yönetici 
olamayacak çapta adamlar sadece ve sadece bu nevi ilişkiler yüzünden kulüplere 
yönetici oluyorlar… Bizde bambaşka işlere bakan adamlar, aman işte o bilmem ne 
falan, normalde bir spor kulübünün kapısına eşek diye bağlanmayacak adamlar o kulübe 
yönetici oluyor kardeşim. Kulübün kapısına eşek diye bağlamayacağın adamları o 
kulüplerde yönetici yapıyorsun, sırf bu işlerden dolayı, ondan sonra futbol bu işte… 
Sizden cacık olmaz ya. Yemin ediyorum ki bunları, bak bunları al yoğurda doğra suyu 
da kat, bunlardan cacık olmaz. Çünkü bu artık şey olmuş, iç içe geçmiştir ya, 
çekirdekleri falan böyle lezzeti kaçar bunlar öyle olmuşlar artık. Yani hani güzel bir 
körpe değil artık böyle bu kadar olmuş acur boyuna gelmiş bir şey bunlar… Nerde 
olacak, bunlar kim sağduyu kim? Allah aşkına ya, bunlarda duyu yok sağ yok sol yok 
hiçbir şey yok bunlarda… O yüzden, dediğim gibi bu Federasyon bir rezalettir, Türk 
futbol tarihinin görmüş olduğu en kötü Federasyondur. En az güven veren 
Federasyondur… Ne abisi, ne modeli ya. Allah aşkına ya, bunlar model değil bunlar 
prototip… Yalakalığın dozunu arttırırsam biraz daha ihale alırım diye düşündüler 
herhalde, o yüzden böyle bir cihete gitti, bravo kendilerine, kutluyorum Türkiye Futbol 
Federasyonu koltuğunu işgal eden ve bu ayıba imza atanları.” 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

166.861,00
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28.07.2021

TELE 1

23.07.2021 tarihinde saat 21:00’da canlı olarak yayınlanan sunuculuğunu Merdan 
Yanardağ’ın yaptığı "5. Boyut" adlı programda, konuk Ahmet Saltık tarafından 
“…2006’da yaşanan ve Güven Hastanesi’nde sonuçlanan olayı da siz açıkladınız, o da 
büyük bir olasılıkla bir epilepsi, sara nöbeti gibi duruyor. O tarihte Güven Hastanesi’nin 
kayıtları ne durumda bunlar araştırılabilir. Öte yandan o sırada yani 2006’da arabasının 
camı balyozla kırılarak Güven Hastanesi’ne kaldırıldığında ilk gören meslektaşımız, 
orada bir nörolog arkadaşımız...42 yaşında bu meslektaşımız gripten öldü bir süre sonra. 
Bu da kocaman bir soru işareti, neden bu meslektaşımız öldü, otopsi raporu var mı bunu 
da bilmiyoruz. Neden öldü dediniz Sayın Saltık, gripten mi? Evet grip, bildiğimiz grip, 
42 yaşında bir kadın hekim grip nedeniyle öldü diye bildirildi. Erdoğan’ı o hastanede, 
2006’da Güven Hastanesi’nde gören, ilk müdahaleyi yapan nöroloji uzmanı 
meslektaşımız. Bir ülkenin yönetiminde bütün kararları tek başına alan mutlak otorite, 
neredeyse postmodern sultan yetkileriyle donatılmış bir insanın demeç verirken 
yorgunluk gerekçesiyle uyuklaması dahi kabul edilemez çünkü başka kontrol-denet 
mekanizmaları yok. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın Erdoğan’dan 
bir sağlık raporu getirmesini istemesini hayal edebilir miyiz Türkiye’nin bu ucube 
rejiminde? Ama parlamenter bir rejim olsa idi, güçler ayrılığı olsa idi, farklı partilerden 
meclis başkanı, başbakan gibi bu takdirde meclis başkanlığının bir çağrısını herhalde 
devlet başkanı reddedemez idi... İsviçre’den bir meslektaşımız… bir yayın yapmıştı 
birkaç yıl önce, orada da apaçık…. bir psikiyatri uzmanı olarak Erdoğan’ın hastalığının 
epilepsi olduğunu ve epilepsiyle bağlantılı olabilecek birçok hastalığa sahip olduğunu 
açıkladı… Bir de yakın geçmişte birkaç yıl önce bir meslektaşımız… bir uzman hekim 
arkadaşımız, Erdoğan'ın narsisistik kişilik bozukluğu olduğunu belirtmişti…. Peki, o 
zaman bu sözcüğü kaldıralım. Erdoğan narsisistik bir kişiliğe sahiptir. Aslında aynı şeyi 
söylemiş oluyoruz. Ve narsisistik kişilik Erdoğan'a özgü değildir. Çevremizde pek çok 
narsisistik kişilikli insan vardır. Ancak Erdoğan'da bu özelliğin çok yoğunlaştığını 
görüyoruz. Bir başka önemli konu; epilepsi hastası olmak suç değildir, ayıp da değildir, 
günah da değildir… İşte bir örnek de şu: Rize'de salgın döneminde, salgının en azgın 
döneminde insanlar olağanüstü kalabalıkken ağzı kulaklarına varacak derecede gülerek 
lebaleb elhamdülillah, hamdolsun salgına karşı buradayız, deyişi de zaman, mekân ve 
kapsam oryantasyonu bakımından ciddi bir sorun örneği oluşturuyor. Toparlarsak, ben 
bir sınama için TBMM Başkanı’nı göreve çağırıyorum. Erdoğan'dan sağlık raporu 
istesin millet adına. Millet Meclisi’nin başkanı olarak.” şeklinde ifadelere

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." ilkesinin ihlali 

28.238,00
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04.08.2021 A HABER Ankara 4. İdare Mahkemesinin 17/06/2021 tarihli Esas No: 2021/249 ve Karar-No: 
2021/1097 kararının uygulanması kapsamında, tekrar incelenmesi ve 
değerlendirilmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda incelenen sözler:

A HABER logosu ile yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.
Ş." unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 26.06.2013 tarihinde saat 22:14’te canlı 
olarak yayınlanan, sunuculuğunu Can Okanar’ın yaptığı "Gündem Özel" adlı 
programda, “15 Haziran'da polis müdahalesinin ardından hatırlayacaksınız eylemciler 
Divan Oteli'ne kaçmışlardı. Taksim'de ve 5 yıldızlı konforda ağırlandıkları da ortaya 
çıktı, haber böyle diyor. Otelin otoparkı revire çevrildi, bazı odalarda Molotof kokteyli 
hazırlandığı belirlendi. Ekranda "Divan Oteli Eylem Karargahı - Eylemciler otoparktan 
bozma revire alındı" yazısı. (Dış ses tarafından bir otel odasına ve otoparka ait 
görüntüler eşliğinde haberin seslendirmesi gerçekleştirilmektedir.) Gezi eylemleri 
sırasında Taksim Divan Otel'de yaşananlar tartışma konusu olmuştu. Polis çocuklarında 
bulunduğu otele girerek biber gazı atmakla suçlanmıştı. Ancak polisin kaydettiği 
görüntüler olayın kamuoyuna yansıtılandan farklı olduğunu ortaya koyuyor. 
Görüntülerde eylemciler otelin otoparkını revire çevirdiği görülüyor. Bir odayı kullanan 
eylemcinin ise hazırladığı molotof kokteyli kameralara yansıyor. ... Başbakan 
Erdoğan'ın bahsettiği ev sahipliğinin günlerce sürdüğü ortaya çıktı. Eylemin hemen 
sonrasında polis kamerasının çektiği görüntüler Divan Otel'in işgalcilerin toplanma 
merkezi olduğunu gösteriyor. Göstericiler polisle çatışırken yaralanan ya da biber 
gazından etkilenen eylemcilerin otoparka kurulan revirde tedavi edildiğini ortaya 
koyuyor. Otopark ilaç şişeleriyle, sargı bezleriyle, küçük bir hastaneyi andırıyor. 
Yerlerdeki sedyeler de yaralı eylemciler için hazırlanmış. Otoparkın bir bölümü de ilaç 
deposu haline getirilmiş. Görüntülere göre Divan Oteli eylemcilere sadece revir olarak 
hizmet vermemiş. Bir eylemcinin kullandığı odada bulunan 2 molotof kokteyli bunun 
en önemli göstergesi. Divan Otel'in eylemcilere kucak açması onlara destek vermesi 
Başbakan Erdoğan'ın da grup toplantısında da gündemindeydi. İstanbul'da Taksim'deki 
Divan Oteli'ne kaçtılar polis de kovaladı diyor Başbakan ama görüntülerde bakıyoruz ki 
odalarda molotof kokteyli hazırlanıyor diğer taraftan bayağı revir haline getirilmiş 
garaj, iyi bir ilaç ve ilk yardım malzemesi stoku yapılmış ..."

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,

29.330,00
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04.08.2021 HABER GLOBAL 07.09.2020 tarihinde saat 20:22’de yayınlanan, sunuculuğunu Saynur Tezel'in yaptığı 
"Saynur Tezel İle Kayıt Altında" adlı programda, program sunucusu ile konukları 
arasında geçen diyaloglarda; “Peki o zaman eğitim kurumu olmaması mı sorun?- Eğitim 
kurumu yok ve eğitim kurumlarının durumu iyi değil. İtibarı yok bir de.- Eğitim 
kurumundan kastınız nedir? Hay Allah ...- Türkiye'de imam hatiplere nasıl bakılıyor? 
Bir imam hatip mezunu ...- En zayıf öğrencinin gittiği yer.- Bir. (İ.S.'ın dediğini 
kastederek) İkincisi kendisinin imam hatipli olduğunu söylemekten neredeyse çoğu 
yerde utanıyor. Ama öbür tarafta Saint Benoit'li, Saint-Joseph'li, Saint Michel'li 
göğsünü gere gere ...- Hocam niye öyle diyorsunuz Kartal İmam Hatip'li de gayet 
gururla geziyor. (gülerek) Kartal İmam Hatip baya Saint-Joseph düzeyinde bir okul 
yani.- ... Oysa ki Saint-Joseph, Saint Michel, Saint Benoit kimlerin kurduğu okullar? 
Cizvit papazlarının okulları. Cizvit papazları kurmadı mı?- Ama üstadım sonuca bakın 
işte. O imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi 
sapık, sahtekar, ahlaksız ... - Mesele o değil devlet itibar vermiyor. Devlet 
itibarsızlaştırmış.- Nasıl verecek?- Şehirlerden kovmuş dini. Kalorifer dairelerine, 
varoşlara, kapıcılığa mahkum edilmiş bir din anlayışı var.” ifadeleri

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

25.881,00
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11.08.2021 FOX TV 02, 03, 04.08.2021 tarihlerinde saat 19:00’da yayınlanan sunuculuğunu Gülbin Tosun’
un yaptığı, "Ana Haber Bülteni"nin 2 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan bölümde, 
sunucu tarafından; "Bu akşam etiketimiz "durum vahim". İçim yanıyor, içimiz yanıyor. 
Sizleri tamamıyla bilgilendirecek bir bülten hazırladık. Durum vahim olduğu için 
detaylar önemli. Hemen başlayacağız bültene, Türkiye'nin ciğerleri 6 gündür yanıyor. 
28 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınları kontrol altına almak, rüzgarın da etkisi 
ile güçleşiyor. Türkiye'nin 35 ilinde 138 ayrı noktada yükselmeye devam ediyor alevler. 
FOX Haber alevlere teslim olan Milas ve Marmaris'teki zorlu mücadeleyi görüntüledi. 
Birazdan FOX Haber muhabirleri Gülşah İnce, görüyorsunuz ekranda ve Onur Tosun'a 
bağlanıp bölgedeki son durumu canlı yayında alacağız. Ama önce geceden sabaha kadar 
neler yaşandı, gün ağardığında nasıl bir manzara vardı, son durumu özetleyen haberimiz 
geliyor ekranlarınıza." sunumuyla, "Türkiye 6 Gündür Kabusu Yaşıyor", "35 İlde 138 
Noktadan Dumanlar Yükseliyor, Hava Araçları Yetersiz Kalıyor" haber bantıyla 
tanımlanan haberin devamında haber muhabirinin korku ve infial oluşturacak 
derecedeki endişeli sunumunun yer aldığı haberde; saat 19:01:09 (Siren sesleri ve yanan 
orman görüntüleri eşliğinde "... Koşun koşun koşun...",- (Su tankeri ve Jandarma 
aracının yanından koşarak kameraya doğru gelir. Bu esnada sirenler çalmaktadır.) O 
kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi, bir anda yükseldi. Bir anda hızla üzerimize 
doğru geliyor. Ah. Gel, gel, gel... Atla çabuk...,-Arabada bulunan bir kişi: Bin ablacım 
bin, kapat kapat şeyi kurtar aynayı kurtar. (Muhabir endişeli bir haldedir ve arabanın 
içinden çekim yapılmaya devam edilir.)- (Ağlamaklı bir halde haberi sunmaya başlar.) 
Sadece saniyeler içerisinde alevler bir anda büyüdü. Rüzgarın yön değiştirmesiyle 
hızlıca bölgeyi terk etmemiz istendi ama büyük bir tehlike atlatıldı. ("Alevler Hızla Dev 
Bir Yangına Döndü", "Karadan Müdahale Yetersiz Kalınca Yangın Yolu Kapatacak 
Hale Geldi" haber bantı ekrana gelir.) Gördüğünüz üzere sadece en başta tek tük 
yükselen alevlerdi ama görüntü korkutucu. Yukarıdan aşağı doğru geliyor, itfaiye 
ekipleri, içeriye araçları ile girenler hortumlarla müdahale etmeye çalışıyor. Ama 
saatlerdir bu şekilde yapılan müdahalenin görülüyor ki çok fazla bir faydası yok. 
("Rüzgar Çabaları Boşa Çıkartıyor", "Rüzgarla Büyüyen Alevler Yüzünden Ekipler 
İlerleyemiyor",

3 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde, sunucu tarafından; "Bu akşam 
etiketimiz "artık bitsin". Bir haftadır ülke olarak yaşadığımız çile canlarımızın çektiği 
acılar artık bitsin diyerek başlıyoruz bültene. Türkiye'nin ciğerleri yedi gündür yanıyor. 
150'den fazla noktada irili ufaklı yangınlar var ama en kritik bölgeler Manavgat, 
Marmaris, Milas ve Bodrum. Birazdan sıcak noktalarda görev yapan Fox haber 
muhabirlerine bağlanacağız ve son durumu canlı yayında aktaracağız. Önce o sıcak 
noktalarda son 24 saatte yaşananları aktaralım. Bir türlü kontrol altına alınamayan bu 
bölgelerde yerleşim yerleri, büyük tehlike altında.",-"Türkiye 1 Haftadır Yanıyor" haber 
bantıyla tanımlanan haberin devamında haber muhabirinin korku ve infial oluşturacak 
derecedeki endişeli şekilde;- ("oooho, kaç, kaç, kaç, abla, çabuk, ablaa" bağırışları 
ambulans ve siren sesleri ve yangına müdahale eden helikopter görüntüsü eşliğinde)- "... 
Can pazarı yaşanıyor burada."- (yangını göstererek endişe ve panik haline) .... Çok 
yaklaştı evlere."- ".... en kritik 9 nokta hala alev alev. Özellikle Milas, Bodrum, 
Marmaris ve Manavgat tehlikenin en yüksek olduğu yerler. Alevler evlere ulaşmaya 
başlayınca o bölgelerde yaşayanlar sahillere attı kendini."...Saat 19:03:06'te "Yangın 
Manavgat Merkeze İlerliyor" haber bantıyla devam eden haberin görüntülerinde siren 
ve korna sesleri arasında bir vatandaşın endişeli ve ağlamaklı sesiyle "-Aman Allah'ım. 
Yarabbim. dua edin" sesi duyuluyor.- ...Saat 19:06:38'de "Alevler Termik Santrale 
İlerliyor." haber bantıyla verilen haberin devamında dış ses: "Endişe artık daha büyük. 
Çünkü artık alevler Ören'e ve termik santrallere ilerliyor. Her dakika daha büyük önem 
taşıyor alevlerle mücadelede.", “...”Saat 19:07:53'te Haber spikerinin "Şu anda termik 
santralin önündesin. Alevler yaklaşmıştı zaten. Korkumuz gün içinde de büyüktü. Şimdi 
durum ne, önlemler neler seni dinleyelim." sunumu ve "Alevler Termik Santrale 
Yaklaştı." haber bantıyla devam eden haberde muhabir "Gülbin söylediğin gibi 1 saatte 
o kadar çok şey değişti ki. O kadar fazla nokta değiştirdik ki. Santralin önüne kadar 
geldik. Ören'e artık iyice yaklaştık. Tabi biz ilerledikçe hemen arkamızda gördüğünüz 
üzere tepenin üzerinde alevler de bizlerle birlikte geliyor. Hemen gösterelim. Kenan 
Özcan size o alevleri göstersin. Zaten yayında da dikkate edeceksiniz rüzgarın sesine. O 
kadar fazla rüzgar var ki sürekli yön değiştiriyor ve Ören'e doğru rüzgar esiyor. O 
nedenle alevler hızla hareket ediyor. Siteler bölgesinden buraya kadar hızla ilerledi ve 
hemen çok kritik bir noktada olduğumuz için tabi ki de. Helikopterleri görüyorsunuz... 
Tepeleri aşa aşa geldi Siteler bölgesinden. Hatta bu sabah sadece o Siteler bölgesinde 
evlere ulaşır mı alevler derken biz o evleri de aştık ve şu anda termik santralin 
önündeyiz. Bu termik santral aslında Milas'ta yangın başladığından bu yana özellikle 
kırmızı noktayla gösterilen bir yerdi. ...", ..."Yalnızca 1 Helikopter Var",

4 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde ise, sunucu tarafından; "Bu akşam 
etiketimiz "aman dikkat". ifadeleriyle başlamıştır. Haber muhabirinin korku ve infial 
oluşturacak derecedeki endişeli şekilde; "Alevler Ören'e İlerliyor", "Tek Şeritli Yoldan 
Panikle Güvenli Bölgelere Doğru Koştular" – (alevleri göstererek telaşlı bir şekilde 
haberi sunmaya başlar.)- Tüm ekipler sitenin yukarısında alevleri söndürmeye çalıştı 
ama hiçbir işe yaramadı. İyice aşağıya ve hatta Ören tarafına doğru gidiyor ve şu an 
ekipler bu bölgeyi boşaltıyor ve herkesin de gitmesini istiyorlar. O konuda uyarılar 
yapıyorlar. Bakın Ören tarafına araçlar artık ilerliyor. (Yola doğru yürüyerek bölgeden 
ayrılan araçları gösterir.), ("Tehdit Her Dakika Büyüdü", "Ekipler Evleri Tahliye Etti, 
Kimi Aracıyla Kimi Koşarak Uzaklaştı" (Alevler ve kaçan insanlar gösterilir.)- Muğla 
Milas'ı yakıp kavuran alevler Çökertme'nin ardından Türkeveleri'ni teslim aldı. Bir site 
alevler içinde kaldı. Bununla da kalmadı. Ören'e doğru rüzgar ile ilerleyişini sürdürdü 
alevler. (Hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmak isteyen insanlar ve tepenin ardındaki 
yangın eşliğinde haber sunulur.)- Aslında tahliye hızla olmalıydı ama o kadar hızlı 
ilerledi ki. Tepenin ardında bakın hemen alevler ve hayvanları da çıkarmak 
durumundalar ama nereye nasıl ne hızla gidecekler belli değil.- Tahliye sürerken de 
yangın etkisini artırdı. "Alevlerden Kaçış", "Siteler Bölgesi Yangına Teslim Olunca 
Mahalleli Tahliye Edildi" haber bandı ekrana gelir.)- İlerledikçe alevler de bizle birlikte 
ilerliyor. Evlerin ilerisinde bir noktadayız ve görüldüğü üzere bir fabrika var burada. 
Fabrikanın üzerine doğru ilerliyor yangın ve acil tahliye edildi fabrika. Hareketliliği 
görüyorsunuz. Araç trafiği, yayalar, araçlar hızla bölgeyi boşaltıyor."Korku Ve Panikle 
Yollara Düştüler, "Tahliye Edilenlerin Aklı Yangınla Mücadele Eden Yakınlarında 
Kaldı" haber bandı ekrana gelir.- Bizi buradan boşalt diyorlar. Orası yanıyor. Orada 
benim yeğenim çalışıyor, kuzenim çalışıyor hepsi dozerde şurada burada. Burayı ben 
nasıl terk edeceğim? "Yangın Termik Santrallere Yaklaşıyor", "Sabah İlerleyişi 
Durdurulan Alevler Yeniden Termik Santrallere İlerliyor" haber bandı ekrana gelir.- Bir 
anda indi alevler ve işte zaten yolda hazır bekleyen itfaiye araçları, Orman Bölge 
Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları da hemen tüm araçlar bölgeye sevk edildi. 
Acil durum var şu anda.(...Mehmet hızla geri gel, geri gel...), "Santral Ve Çevresi 
Tahliye Edildi, "Alevler Yaklaşınca Ekipler Acil Şekilde Tahliyeye Başladı" haber 
bandı ekrana gelir.)- Termik santrale çok yakın bir noktada artık. 500 metre mesafe 
diyebiliriz. Ortada gün boyunca çalışmalar devam etmişti ama alevlerin nerede duracağı 
şimdi merak ediliyor.” 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. ilkesinin ihlali 

809.020,00
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11.08.2021 FOX TV 04, 05.08.2021 tarihlerinde saat 19:00’da yayınlanan sunuculuğunu Gülbin Tosun’un 
yaptığı, "Ana Haber Bülteni"nin 04.08.2021 tarihinde yayınlanan bölümde; "Alevlerin 
günlerdir esir aldığı, küle çevirdiği ormanda yapılan yangın yayınları için Radyo 
Televizyon Üst Kurulu, Medya kuruluşlarına yazı gönderdi. Yangınları göstermeyin 
talimatı ve ceza tehdidi hem siyasetin hem de basın meslek örgütlerinin tepkisini çekti. 
Kınama mesajları peş peşe geldi”, “RTÜK'e Sansür Tepkisi", ..., "Basın Meslek 
Örgütleri de siyasiler de RTÜK Başkanlığı tarafından medya organlarına gönderilen 
uyarı yazısının anayasaya aykırı olduğuna vurgu yaptı. RTÜK Başkanlığı yaptığı ikinci 
açıklamada uyarı yazısının bir sansür amacı taşımadığını söyledi....",

05.08.2021 tarihinde yayınlanan bölümde ise; "Sayın seyirciler Radyo Televizyon Üst 
Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in orman yangınlarına ilişkin yayınlarla ilgili medya 
kuruluşlarına gönderdiği yazıya tepkiler sürüyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu demokrasiye 
gölge düşüyor derken, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise Radyo Televizyon Üst Kurulu 
Başkanı'nın anayasal suç işlediğini söyledi." ve "RTÜK'e Sansür Tepkisi" (...), 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.” ilkesinin ihlali

809.020,00
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11.08.2021 HABER TÜRK TV 30.06.2021 tarihinde saat 20:32’de canlı olarak yayınlanan, moderatörlüğünü Kübra 
PAR’IN yaptığı, Turan Aydoğan, Mücahit Birinci ve Uğur Poyraz’ın konuk olarak 
katıldığı, "Açık ve Net" adlı programda geçen diyaloglarda; "Bugün Cumhurbaşkanı 
Erdoğan dedi ki, "daha önceki büyük projelerin hiçbirini istememişlerdi. ne kadar baraj, 
bölünmüş yol, havalimanı, şehir hastanesi varsa CHP hepsinin önünü kesmeye 
çalışmıştır" dedi. Siz de şimdi hayata geçirtmeyiz diyorsunuz, vatandaş bunu CHP 
icraat yapmıyor, her şeye karşı çıkıyor gibi algılar mı? Ne dersiniz?-Şimdi burada 
mesele şudur Kübra Hanım, Sayın Cumhurbaşkanının bunu algılayabileceğini 
zannetmiyorum. Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş bir Cumhurbaşkanının 
İstanbul'un göbeğinde bir insan haklarına saldırıyı, bir doğa hakkını saldırıyı, bir yaşam 
hakkına saldırıyı, bir çevre hakkına saldırıyı önemseyebileceğini zannetmiyorum... Eğer 
insan haklarına saygılı olunsaydı bir insan hakkı olan İstanbul Sözleşmesinden tek 
imzayla çekilinmeye kalkınmazdı... Beyefendi seçilmek insan haklarına saygılı olmak 
anlamına gelmez. İstanbul Sözleşmesinden tek imzayla çekilen irade insan haklarına 
saygılı değildir. İstanbul'daki bu Kanal İstanbul projesi de insan haklarına saldırıdır.- 
Ben somut söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı insan haklarına saygılı değildir. Kanal 
İstanbul projesi konusunda. Çevre hakkına saygı yoktur, yaşam hakkına saygı yoktur, 
İstanbul'un kent kültürüne saygı yoktur bu kadar.- Ömrü insan haklarına saldırmakla 
geçmiştir Cumhurbaşkanı sözü bir dava konusuna sebep olabilir. Sözünüzü açmanızı 
rica edeceğim. Bakın RTÜK de bu konularda bazen çok hassas davranıyor. Sözlerinize 
açıklık getirmenizi rica edeceğim.- Yirmi yıldır Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeyi 
yönetiyor. Son dört yıldır da tek başına yönetiyor. Biliyor musunuz dünyadaki bütün 
Avrupa'daki kuruluşlar partnerlerimiz insan haklarını ihlal ettiğimizi söylüyorlar bize. 
Aynı şekilde ABD başkanı Biden ile oturduğu zaman önüne koyulan dört konudan bir 
tanesi insan hakları ihlalleri ve demokratik hayatın yokluğu. Bunlar bizim söylediğimiz 
değil. Dünyadaki ölçütlerdir ve Sayın Cumhurbaşkanına bunları tamamlamanız lazım 
diyorlar oturduğu bütün oturumlarda, belgeleriyle ve bilgileriyle beraber. Bu ülkede 
eğer açlık varsa yoksulluk varsa intiharlar varsa sefalet varsa bunların hepsi insan 
haklarına saldırıdır aynı zamanda. Eğer İstanbul'da siz doğayı yok ediyorsanız, 
sosyolojik olarak bir yaşam alanını yok ediyorsanız, kıyılarımızı yok ediyorsanız, 
canlılarımızı yok ediyorsanız, su fakirliği yaşanacak bir dünyada suyumuzu yok 
ediyorsanız bunların tamamı bu anayasada insan hakkı diye tanımlanmıştır ve bunlar 
insan haklarına saldırıdır. Bundan daha net ne anlatabiliriz. Ben bu karneyi anlatmaya 
kalkarsam saatler sürer. - Sayın Cumhurbaşkanımıza edilen lafı görmüyor musunuz 
programda?- Duyuyorum, uyarıyorum..." 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 

169.865,00
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11.08.2021 HABER TÜRK TV 02.08.2021 tarihinde saat 16:58’de yayınlanan "Akşam Haberleri" isimli haber 
bülteninde; "Marmaris'te alevler durmuyor" ana başlığıyla sunulan ve "Hisarönü 
Köyü'nde yine yangın çıktı" alt yazısı ile devam eden bölümde olay yerindeki haber 
muhabiri tarafından; “... şu anda büyük bir panik havası hakim tüm bu noktada 
Hisarönü'nde. Hisarönü’ nün hemen aşağıda plajı var ki orada oteller var oradaki 
tesisleri de tehdit eden bir duman bu. Zaman zaman aslında yerleşim yerlerini bu denli 
tehdit edince buna bu bölgede sakinler ve tatilciler boşaltılıyordu. Helikopterler zaman 
zaman helikopter desteği ile denizden aldıkları suyu buraya getirdiler ama gördüğünüz 
gibi bu elektrik direklerinin de olduğu noktada onların da yanması an meselesi bu 
bölgede gerçekten büyük bir kaos hakim şu anda. Marmaris'te etkili olan noktalar 
aslında daha çok zirvelerde iken artık şu anda tamamen Hisarönü'nde özellikle karaya 
inmiş durumda yeşil alan şu anda yok oluyor gözlerimizin önünde bir anda o yeşil 
alanın silindiğini resmin fotoğrafın solduğunu görüyoruz tanık oluyoruz. Karada ekipler 
var özellikle yerleşim yerlerinin tehdide uğramaması açısından da o bölgede büyük bir 
uğraş var. Bakın yolu da göstereyim bir taraftan çünkü siyah duman hemen yukarıdan 
güneşi de kapatarak güneşi de kapatarak hemen aşağıya doğru plaja doğru ilerliyor kül 
yağıyor o taraftan gelenler var yukarıda bölge sakinleri özellikle köylüler boşaltılmıştı 
ve artık geri gelmeyecek bu ağaçların yitişini gözyaşları ile izlemişlerdi. Bakın hemen 
tepeyi nasıl esir aldı hemen aşağıda yerleşim yerlerinin artık dibinde. O kadar alevler 
yakın. Bir parlıyor dumanlar köpürüyor nasıl anlatsam bunu yani beşinci gün oldu 
beşinci gün oldu zirvedeki o yangını duman tüterek zaman zaman rüzgarın esmesiyle 
alevlerin yükselmesi ile izledik ama işte bakın boğucu bir ortamın içerisindeyiz. Kül 
yağıyor merkeze kül yağıyor. Marmaris’in Hisarönü ve plajlarını da etkileyen bir durum 
var bakıyorum gönüllüler hemen koşturuyorlar bu alanı terk etmeye çalışıyorlar şimdi 
de jandarma trafik ekipleri de özellikle yolu açmaya çalışıyor yolun açılması yardım 
ekiplerinin gelmesi için de çok önemli insanların kaçtığına tanık oluyorum yani göz 
gözü görmüyor dumandan göz gözü görmüyor gerçekten kelimelerle aslında artık ifade 
edebilecek bir durum yok arkadan geliyormuş gibi ve bizimde aracı almamız gerekiyor 
bakın alevler çok tehlikeli bir şekilde ilerliyor. Marmaris'te Hisarönü mevkiindeyiz 
Selimiye bayıra kadar uzandı oradan o bölgeden tankerlerin gittiğini görüyorum, itfaiye 
ekipleri gidiyor güvenliğimiz için çok fazla yakınına girmememiz gerekiyor çünkü 
cesurluğu kaldırmayacak bir durumda yani cesaretli olabilirsiniz ama bir anda oradan 
bu tarafa doğru gelebilir o yüzden kül yağan bir ortamda kendimizi güvenli bir noktada 
hissedebileceğimiz alanda kalmalıyız. Kül yağıyor yani inanamıyorum alevlerin bu 
denli böylesine dinginken bir anda kontrolden çıkması ancak hava şartları ile 
özetlenebilir. Kuru bir sıcak yolu da hakim aldı maalesef maalesef ne yazık ki içler acısı 
bir manzarayla karşı karşıyayız yani siyah duman öylesine etkili ki herkes kaçışıyor o 
noktada zannediyorum büyük bir tehlike var büyük bir tehlike var ki alevler oraya kadar 
geldi belki araçlar yol etkilendi şu anda yol etkilendi büyük bir panik yaşanıyor kaos 
yaşanıyor yaklaşmamamız konusunda da uyarılıyoruz. Biran önce bu alanı terk etmek 
gerekiyor. Mustafa Kemal Kiruk bu tarafa bu tarafa helikopterleri görüyorum arkaya 
doğru arkaya doğru yayın yapalım. Geriye geriye geriye geriye yayın yapalım geriye 
geriye yapalım canımızı tehlikeye atmadan geriye geriye yayın yapalım. Evet yoğun 
duman gidelim bakın kazmalarla küreklerle insanlar geliyor. Bir anda kontrolden çıktı 
çünkü yamaçtaydı yamaçtaydı alevler yamaçtan aşağıya kadar uzandı çember iyice 
daraldı bu çember daralınca alevler kontrolden çıktı yani göz gözü görmüyor büyük bir 
duman var önümüz arkamız duman. Önümüz arkamız duman. Bir an önce burayı terk 
etmemiz gerekiyor kelimelerle anlatacak bir durum söz konusu değil yeter onlara 
yardım gerekiyor bir nebze de olsa noktalayacağız inekler kaçırılıyor inekler kaçırılıyor. 
Sağ tarafta yanıyor. Of Hisarönü kontrolden çıktı. Cehennemi yaşıyoruz.” ” 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. ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

136.262,00
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11.08.2021 HABER TÜRK TV  03.08.2021 tarihinde saat 20:58’de yayınlanan, sunuculuğunu Fatih Altaylı’nın yaptığı, 
Covid-19 kaynaklı artan vakalar, koronavirüs için geliştirilen aşının zorunluluğu ve aşı 
karşıtlığı konularının konuşulduğu "Teke Tek" adlı programda, program sunucusu 
tarafından; “...abidik gubidik ürünler satarak geçimini temin eden doktor tipleri oluyor”, 
“ ...bunların büyük bölümü zaten sahtekâr”, “...keyfimin kahyası mısınız aşı karşıtlarına 
söz vermiyorum”, “ ... şarlatan”, “... işkembeden birtakım salakça … " şeklinde kaba 
ifadelere yer verildiği görülmüştür.

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

136.262,00

11.08.2021 KRT TV 03.08.2021 tarihinde saat 15:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Çiğdem Akdemir’in 
yaptığı, "Haber Aktif" isimli haber programda, program sunucusu tarafından; “Bu arada 
bir son dakika gelişmesi görüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri, diyor ki “Ağır 
sansür altındayız.” Niye biliyor musunuz? Bir okuyalım ne olduğunu, sonra nedenini de 
söyleriz. Şimdi az evvel bir açıklama yaptı mı? Yaptı. Sonra da diyor ki sosyal 
medyadan “Sevgili Halkım; sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere, ağır sansür altındayız. 
RTÜK sansürü daha da artırmanın peşinde. Halkın sesinin duyulması konusunda 
desteğe ihtiyaç var. Paylaşın, her yerde anlatın. Az evvelki basın açıklamamın özetini 
paylaşmak istiyorum.” diyerek yapmış olduğu basın açıklamasında değinmiş olduğu 
noktaları bir kez daha böyle sıralı, seri tweet şeklinde paylaşıyor. Şimdi RTÜK sansürü 
artırmanın peşinde. Niye bunu diyor, biliyor musunuz? Çünkü RTÜK’ten bir medya 
kuruluşunun temsilcilerine, medya kuruluşlarının temsilcilerine bir yazı gitti. O yazı 
sosyal medyada da zaten paylaşılıyor. RTÜK’ün internet sitesinde de bulunabilir. 
RTÜK, yani ezcümle diyor ki “Yayınlara dikkat edin. 130 farklı noktada çıkmış 
yangınlar, acil müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürülmüş. Siz buraları hiç 
görmüyorsunuz.” diyor basına, medyaya. Sadece yanan alanları ısrarla ekranlara 
taşıyorsunuz. Kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır 
bu, demekte. RTÜK, bunu böyle yorumluyor, efendim; Sayın Ebubekir Şahin. Ve 
dolayısıyla diyor ki “Söndürülen yerleri gösterin, yanan yerleri göstermeyin”, deniliyor. 
İşin Türkçesi bu gibi görünmekte ve sonrasında denilmiş ki “Bugün itibariyle RTÜK 
uzmanları tarafından cezai yaptırıma esas oluşturulması amacıyla raporlama çalışmasına 
başlanılmıştır.” Yani, yayınlar izlenmekte ve raporlama yapılmakta deniliyor. Bu da 
kimileri tarafından bir tehdit olarak da yorumlandı. Onu da hatırlatmış olalım.....” 
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.” ilkesinin ihlali

28.238,00
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11.08.2021 KRT TV 03, 04.08.2021 tarihlerinde saat 18:30’da yayınlanan, "Ana Haber Bülteni"nin 
03.08.2021 tarihli kısımda geçen diyaloglarda; “Aydın Söke'den geldim. Gönüllü olarak 
geldim. Ben buraya geleli 2 saat oldu. Bir saat önce vardı bir helikopter ve daha şimdi 
yeni geldi. Başka helikopter yok burda. Hayvanları çıkardık ordan. Yok. Devlet nerede? 
- Devlet burada. Devleti yönetenler yok. Hepimiz devletiz. Ama devleti yönetenler yok. 
- Yönetenler geldiği zaman uçak uçmuyor, helikopterler uçmuyor. Emniyetliymiş... 
Ormanlarımız yansın, hayvanlar yansın, insanlar yandı. Çökertme yandı... Aydın 
Söke'den gönüllü geldim, malzemelerimle geldim. - Sen gönüllü geldin. Devlet 
gelemiyor. - Gelemez. İçişleri Bakanı geliyor gönüllü, konuşmaya geliyor. Kahveye 
konuşmaya geliyor. Başka hiçbir yere gelemez. - ...Konuşmaya geliyor. İş vaadinde 
bulunuyor buralara. Otel yapacaklar buralara. Turizm Bakanı iş vaadinde bulunuyor. 
Ayıptır sana ya. Yazıklar olsun sana. Bizim ciğerimiz yanıyor sen kart dağıtıyorsun 
Turizm Bakanı. Al buna iş bulacağım diyorsun. Nerede bulacaksın işi, nerede? Otel 
yapmazsan buraya nerede iş bulacaksın?... Diğer bakanlar nerede? Yok mu başka 
bakan. Turizm Bakanı'ndan başka, İçişleri Bakanı'ndan, Orman Bakanı'ndan başka 
bakan yok mu? Sesimizi duymuyor mu kimse? Recep Tayyip Erdoğan sarayda çayını 
kahvesini yudumlasın, sarılsın torunlarına. Halk sarılmış çam ağaçlarına, zeytin 
ağaçlarına, onlarla beraber yanıyor. Bizim içimiz yanıyor. Onların vicdanı sızlamıyor. 
Yazıklar olsun size yazıklar olsun.”, saat 18:48:20’de "Türkiye Yangın Kıskacında" 
başlığı ile verilen haberde yangın bölgesindeki vatandaşların ağlamaları, feryatlarının 
ekrana getirildiği,”, “Bakan konuşuyor. 1000 sorti yaptılar diyor. Yav 1000 sorti yapılsa 
bu yangınlar söner Değerli arkadaşlar. Sayın Bakan'ın söylediği gibi eğer 1000 sorti 
yapılsaydı yangın sönerdi. Hayali sortilerle yangın sönmez. Sayın Bakan hayali 
sortilerle yangın söneceğini düşünüyor. RTÜK Başkanı yayın yasağı ile yangının 
söneceğini düşünüyor. Bakan da hayali sortilerle yangının söneceğini düşünüyor....”,

04.08.2021 tarihli Ana Haber Bülteninde ise; "Yangından İnsan Manzaraları" başlığı ile 
verilen haberde yangın bölgesindeki insanların feryatlarının ekrana getirildiği, haber 
bülteninde yer alan haber başlıkların da;-Termik Santral Yeniden Tehdit Altında-
Antalya 8 Gündür Yanıyor-Muğla'da 7 Noktada Yangın var-Ne Gelen Var Ne Giden, 
Yangında Kaçarken Boğuluyordu- OGM Ormanlar İçin Adım Atmamış 18:54:02- 5 
Yangın Uçağımız Duruyor, CHP Milletvekilleri Türk Hava Kurumu'nun Uçaklarını 
Görüntüledi -THK'nın Uçaklarına Belediyeler Talip-THK'nın Taşınmazı Satılıyor-
Termik Santral Yeniden Tehdit Altında-Uçak Gönderin Feryadı( Muhittin Böcek)- 
Yangın Haberlerine Sansür İddiası-İspanya Uçakları Havada-Ormanlar Yapılaşmaya mı 
Açılacak? Muhalefet Turizm Teşvik Kanunundaki Değişikliğe Tepki Gösteriyor-
Turizm Teşvik Kanununda değişiklik-Termik santral yeniden tehdit altında” şeklinde 
ifade ve görüntüler

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.” ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

28.238,00
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11.08.2021 KRT TV 03.08.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Gürhan Hacır'ın yaptığı, 
Erol Mütercimler, Serdar Akinan, Barış Yarkadaş, Barış Doster ve Uğur Dündar’ın 
konuk olarak katıldığı "Şimdiki Zaman" adlı programda, geçen diyaloglarda; “Uğur abi 
neden uçaklar harekete geçmiyor sizce? Noluyor? Nedir yani, takıldıkları yer neresi? - 
... Cumhuriyet'in diğer kurumları gibi, nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 
Cumhuriyet'in dikili ağaçları teker teker satıldılarsa, yerlerinden söküldüler, başka 
kurumlara döndürüldülerse, Türk Hava Kurumu da benzer bir akıbeti yaşıyor. İnatla, 
ısrarla Türk Hava Kurumu'nun paralize olmasını, gücünü yitirmesini ve onun yerine 
başka bir takım kuruluşların kurumların ve yandaşların ihalelerle Türk Hava 
Kurumu'nun yaptığı işleri üstlenmesine yol açabilecek bir anlayışa sahip bu iktidar. 
Bunun adını koyalım yani. Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet'in güzide kurumlarından 
biridir ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedeflerinden biri haline bu nedenle gelmiştir. 
- ...Fakat bu Orman Bakanı kadar beceriksizini çok ender gördüm. Beceriksiz. Tarımı 
bitirdi. Hayvancılığı bitirdi. Sayesinde orman da bitiyor. Ve hala bunun sekreter olarak 
bu sistemde yerinde tutturuluyor olmuş olması hayret verici bir husustur. - Bi kere, çok 
açık söyleyeceğim, yöneticilerin vatan sevgisi yok. Vatan sevgisi olan insan o ormanlar 
orada yandığında efendim benim helikopterim yok, benim uçağım yok. Zaten Türk 
Hava Kurumu'nun uçakları eskimiş diye pişkin pişkin konuşmaz, ... O Orman 
Bakanı'nın yüzünde mesela hiçbir acı hissediyor musunuz? Ya bir Orman Bakanı, bir 
Tarım ve Orman Bakanı 100 binlerce ağaç yandığında bir acı bir duygu, bir öfke 
belirtmez mi? Ya sanki bir maç izlemiş o maçtan çıkmış gelmiş, maçla ilgili yorum 
yapıyor Orman Bakanı. Hissetmiyor, içinde öyle bir duygu yok adamın. AKP 
kabinesinde de öyle bir duygu yok... Bir AKP'li Bakan'ın yüzünde bir tane ifade 
gördünüz mü? İçişleri Bakanı çıkıp diyor ki: "Elimle mi söndüreceğim?" Orman Bakanı 
diyor ki: "Ben zaten bütün uçakları kabul etmiyorum, kalabalık yapıyorlar." diyor. 
AKP'li Belediye Başkanı çıkıp diyor ki: "O kadar güzel evler yapacağız ki, evi 
yanmayanlar da diyecek ki keşke benim evim de yansaydı da TOKİ gelip bana da ev 
yapsaydı." Ya ben hayatımda böyle bir pişkinlik, böyle bir vurdumduymazlık, böyle bir 
beceriksizlik, böyle bir liyakatsizlik görmedim. Görmedim arkadaş! Marmaris yanıyor. 
Umurlarında değil. Umurlarında değil. - Ama siz otel sahibi olan turizmciyi Bakanlığın 
başına getirirsen, tüccarı tarımın bilmem neyin başına getirirsen kardeşim, her şeyi 
öldürürsün. Her şeyi. Okul sahibini eğitim bakanı yaparsan.- Hastane sahibini Sağlık 
Bakanı. ...- Şimdi büyük bir rezaletin içindeyiz. Büyük bir skandallar zincirinin 
içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına olan düşmanlıklarını, o kurumlara olan 
kinlerini adeta kustular. En başta da Türk Hava Kurumu'nu iş yapamaz hale getirdiler. - 
Ormanlarımız sadece yanarak yok olmadı. Ormanlarımız AKP'nin politikaları yüzünden 
yok oldu. Bugün temiz hava alamıyoruz, bugün içecek bir bardak su bulamıyoruz. 
Bakın söylüyorum içecek bir bardak su bulamayacağımız günler kapıda. Ama ne bunu 
görebilen bir iktidar var ne buna karşı önlem alan bir iktidar var. ... Benim vergilerim ile 
eğer uçak almıyorsan ve çıkıp bunu da pişkin pişkin bizim elimizde zaten orman 
yangınını söndürecek uçak filosu yok diyorsan, senin bu aptalca politikaların yüzünden 
orman işçiliği ortadan kaldırılmışsa, senin bu aptalca politikaların yüzünden orman 
köylülüğü yok edilmişse, eskiden yangınlar çıktığında ilk müdahale eden orman 
köylüleri bu köylerden bu ormanların etrafından göç politikaları ile boşaltılmışsa, 
orman işçilerinin eğitimine ara vermişsen ya da aldığın orman işçilerini hala partizanca 
AKP genel merkezinden giden listelerle oluşturuyorsan sen bu ülkeyi yönetemezsin 
kardeşim. Senin bu ülkeyi yönetemediğini bir kez daha görüyoruz. 7 gündür Türkiye 
cayır cayır yanıyor. 7 gündür ortada devlet yok. 7 gündür ortada hükûmet yok. 7 gündür 
sadece hamaset var. Sadece devletimizi aciz göstermeyin söylemleri var. Yav kardeşim 
sen yangını söndüremiyorsan acizsin, kardeşim acizsin! Acizsin!...” 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,

28.238,00
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11.08.2021 HALK TV  12.07.2021 tarihinde saat 11:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Ayşenur 
Arslan’ın yaptığı, CHP Milletvekili Atilla Sertel’in konuk olarak katıldığı, "Medya 
Mahallesi" adlı programda geçen diyaloglarda; “Bak Ayşenur Abla bunlar camide 
tespih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum. Taneleri çekerken bile euro, dolar, 
euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim. İnan ki bak. (Gülüyor) 
Arada bir altın falan. Altın belki olabilir. Ama euro, dolar, euro, dolar diye çeken çok 
sayıda var bunların içinde. Vallahi çok mümkün, çok mümkün. İkinci bölümde efendim 
biz de biraz euro, dolar, euro, dolar çekelim. Ah isteyenin bir iki yüzü kara ne 
yapalım?” 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,

37.669,00

11.08.2021 HALK TV 26.07.2021 tarihinde saat 11:01’de yayınlanan, sunuculuğunu Ayşenur Arslan’ın 
yaptığı, Miyase İlknur’un konuk olarak katıldığı, "Medya Mahallesi" adlı programda 
geçen diyaloglarda; “Afganistan bilmecesi... Çok fena değil mi? Çok fena. Oralarda 
gidiş... Asker göndericez değil mi, öyle görünüyor. Öyle görünüyor çünkü artık ihraç 
edeceğimiz başka bir ürünümüz kalmadı.” 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." ilkesinin ihlali

37.669,00
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11.08.2021 HALK TV 04, 05.08.2021 tarihinde saat 11:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Ayşenur Arslan’ın 
yaptığı, konuk olarak 04.08.2021 tarihli yayına Celal Ülgen’in 05.08.2021 tarihli yayına 
ise Orhan Bursalı’nın katıldığı "Medya Mahallesi" adlı programda, konuklar ile 
program sunucusu arasında geçen diyaloglarda; “RTÜK Başkanı kızınca efendim 
kanallar peş peşe yayından çıktılar…Şimdi bakın bu görüntüler televizyonların ay 
kelimeyi aklıma geleni söylemeyeyim televizyonların denetçisi diyeyim kibarca RTÜK 
beylerin canını sıkıyor. Diyorlar ki yangın yangın yangın ne yangın görüntüsü verip 
duru yosunuz kardeşim diyorlar, söndürülen yerleri verin diyorlar…Yangın 
görüntülerini ekranlara taşımaya devam ederseniz cezalandırılacaksınız minvalinde 
kelimeler böyle olmayabilir… Kameraların alevlerden başka bir yere çevrilmesi 
isteniyor bu söz konusu olamaz ama özeti yangın görüntülerini ekrana taşımaya devam 
ederseniz cezalandırılacaksınız bunun özü bu diyor… RTÜK sürrealist bir yayın istiyor 
bizden gerçeküstü istiyor realist yayın istemiyor… RTÜK medya kuruluşlarına ya 
söndürme görüntülerini verin, öyle hep yangın yangın olur mu diye ceza alırsınız sonra 
diye… En ağır cezayı alırsınız dedi üstelik… Medyaya netice itibarıyla iletişim 
alanlarına güveniyorlar. Bizim gibi muhalif, münafık böyle kafasına vurulası medya 
için de RTÜK aba altından sopa gösterdi… Bunları sen anlatabilirsin ama sana diyor ki 
bunları da anlatma dezenformasyonu da sus, gösterme…Gerçekleri de gösterme. 
Yangını da gösterme, bu konuda yorum da yapma, ne yap? Sadece devletin bu konuyu 
nasıl başarıyla bir şekilde söndürmekte olduğunu, çalıştığını vesaire falan yap diyor 
orada. Bunu yapacaksınız siz niye görevinizi yapmıyorsunuz anlamadım. Milli ve yerli 
değil misiniz? Burada yangınları gösteriyorsunuz Ayşenur!” 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,

36.142,00
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11.08.2021 HALK TV  03.08.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Gökmen Karadağ’ın 
yaptığı, Murat Ağırel, Ozan Gündoğdu, Timur Soykan ve Nur Batur ve Mürsel Alban’
ın konuk olarak katıldığı "Kayda Geçsin" adlı programda, sunucu ve konuklar arasında 
geçen diyaloglarda; “(...) Şu an biz bundan 5 kilo 10 kilometre diğer taraftayken dünden 
beri sesleniyoruz Tarım Orman Bakanı'na. Dedik ki bu yangını buradan durdurun. Bu 
yangına eğer havadan müdahale ederek durduramazsanız bu yangın gelir termik santrale 
dayanır dedik. Ören yanar. Ören'i aşarsa Gökova yanar. Fesleğen Yaylası yanıyor. 
Fesleğen Yaylası'na eğer müdahale edip söndürmezlerse Milas yanacak dedik. Şu an 
burada hiç havadan müdahale yok; Gökova'da bu termik santral patlayacak. Bakın 
uyarıyorum, uyarıyorum. Termik santrali patlayacak. Oradaki buhar kazanlarını 
düşünün. Buhar kazanları patlarsa eğer Muğla yanacak, bakın Muğla yanar. Bir bomba 
etkisi yaratır. Uyarıyorum sizin aracılığınızla. Recep Tayyip Erdoğan yazlık sarayında 
şu an kahve yudumluyor. Geliyor Marmaris'e. Milletin kafasına çay atıyor. Ama burada 
millet yangınla mücadele ediyor. Vatandaş ediyor. Halk ediyor. Bir tane devletin 
personeli yok. Sadece karadan müdahale hariç. Havadan bir tane müdahale yok. 
Gökmen Bey çok zor durumda burası; Bakan keşifte. Turizm Bakanı buraları nereleri 
turizme açalım diye dolaşıyor. Yahu başka bakan yok mu buraları dolaşacak? Neden 
Turizm Bakanı dolaşıyor buraları? Niye diğer bakanlar dolaşmıyor? Neden buradasın 
kaç gündür? Zira buraları imara açmayı mı planlıyorsun? Her tarafı turizm alanı mı ilan 
etmeyi düşünüyor Turizm Bakanı? Neden diğer bakanlar dolaşmıyor, neden sadece o 
dolaşıyor buraları? Bunu merak ediyorum bunu soruyorum. Devlet vatana, halka yalan 
söylüyor. Ne uçak var burada ne yangın söndürme helikopteri. Bunlar devleti 
yönetmekten aciz, öngörüsü olmayan, beceriksiz yöneticiler halkı, ormanları kaderine 
terk ettiler. Yazıklar olsun onlara, yazıklar olsun. Nefes alamıyoruz şu an. Yazıklar 
olsun; Ege yanıyor, Muğla yanıyor, bizim devleti yöneten beceriksiz yöneticiler yatıyor. 
Onlar burada yok, halk kendi derdine çaresine derman üretmeye çalışıyor. Başka 
halktan başka kimse yok burada yok Gökmen bey yok…Yani bir taraftan halk yasta. 
Çok ciddi bir yas var. Yani bunu görmek lazım çok ciddi yasta insanlar. İnsanların içi 
yanıyor ve diğer taraftan da müthiş bir öfke var. Yani bir devlet Türkiye Cumhuriyeti, 
100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti koordinasyonsuzluktan ve ideolojik saplantıdan; yani 
bunu koymamız lazım altını çizmemiz lazım bence…Çok açık ki belli ki hükûmet şu 
görüntüyü vermek istemiyor. Bu aynı zamanda kurumlar arasındaki rekabeti, birlik 
beraberliğin olmamasını da teşhir ediyor bize. Bizim yapamadığımızı TSK yaptı 
dedirtmek istemiyorlar...” 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." ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

36.142,00
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11.08.2021

TELE 1

03.08.2021 tarihinde saat 07:00’da canlı olarak yayınlanan sunuculuğunu Murat 
Taylan'ın yaptığı, Can Ataklı’nın konuk olarak katıldığı, "Gün Başlıyor" isimli haber 
programında, program konuğu tarafından;

“Hiç bu kadar aciz duruma gelmemişti ... Propaganda başkanı var ya her şeyi bilen beş 
tane helikopter fotoğrafı vermiş. Ya kardeşim kendimizi kandırmayalım. Bu millete 
salak muamelesi yapmayalım. O fotoğrafı çekmek için beş helikopterin kalktığı çok 
belli. O ancak tüm helikopterler kalksın şu açıdan fotoğraf çekilecek diye uçurursan 
olur.- Bak Diyanet İşleri Başkanı gidiyor dua ediyor. Lan duayla söndürün o zaman! 
Bak Cübbeli Ahmet ne dedi? "İki Allahuekber dersen söner" mi öyle bir şey dedi. Bütün 
Türkiye Allahuekber diyor, sönmüyor... Birçok mütedeyyin insan da diyecek ki "Ulan 
bu kadar dua ediyoruz, namazımızı kıldık, orucumuzu tuttuk, yine sönmüyor..." ... 
Şimdi bak hedefi devamlı şaşırtıyorlar. Yangınla mücadele edilmemiş. Büyük bir 
beceriksizlik var, büyük bir yeteneksizlik var, çapsızlık var. İnsanları mahvetmişsin, 
ülkeyi mahvetmişsin, yakmışsın. Diyorsun ki teröristler. Yakalayın ulan o zaman 
birini!”, “Bir şey söyleyeceğim. Yalan söylüyorlar!.. Bu çağda böyle elini kolunu 
sallayarak ormanı yakman mümkün değil. Çok küçük bir bölgede yaparsın, biter. Aynı 
anda hem orası, hem orası. Sen neredeydin? Gerizekalılık yapıyorlar diyorum. 
Durmadan olayı teröristler yaptı, PKK yaptı, CHP yaptı...,- Bu halka dış güçler bizi 
kıskanıyorlar, Türkiye'yi hazmedemiyorlar, bütün dertleri Erdoğan diye yutturuyorlar. 
Buna inanan zavallı insanlar var... Mehmet Ali Erbil'e bile tweet attırmışlar ya devletim 
güçlüdür diye. Çünkü adama diyorlar ki, "arkadaş at, yoksa canın yanar.", “Burada 
adam ilk iş TOKİ ev gösterdi ya. O zaman ben derim ki kardeşim sen mi yaktın burayı? 
Ne zaman yaptınız lan bu yangın evlerini hemen projelendirmişler size güzel evler 
yapacağız diye.” 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." ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

28.238,00
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11.08.2021

TELE 1

03, 05.08.2021 tarihinde saat 18:00’da canlı olarak yayınlanan sunuculuğunu Evren 
Özalkuş'un yaptığı, "Ana Haber Bülteni"nin 03.08.2021 tarihinde yayınlanan bölümde, 
“CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yine alev alev yanan bir alanda. Muğla'da, 
Ören'de şu anda. Ve karşımızda alevlere bakarken onu görüyoruz. Orası alev alev 
yanıyor. Sayın Alban, çok zor durumdasınız galiba ve alevler artık...”, “Nefes alamaz 
durumdayız. Şu anda yangının ortasındayız. Küller yağıyor bakın, küller üzerimizde. ... 
Bu yangına müdahale edilmezse bu yangın hemen 1 km öbür taraftaki Gökova Termik 
Santrali'ni yakacak, Ören'i yakacak, Gökova Termik Santrali'ni yakacak. (Yanındaki 
sivil giyimli iki vatandaşı göstererek) Sabahtan beri burada bakın gönüllü geldik 
diyorlar. (...) Senin yaptığını, senin yaptığını devleti yöneten bakanlar yapamaz. Siz el 
ele verdiniz buraya geldiniz, bu yangınları söndürelim, yaraları saralım dediniz ama 
devletin Orman Bakanı bir tane helikopter gönderemedi. Gün boyunca bir helikopter 
altı kere gelmiş değişik zamanlarda. Şu an maske ağzımda, nefes alamıyorum, bunlar da 
zorlanıyor. Ama gördüğünüz gibi yangın birazdan Ören'i saracak, Termik Santral'i 
saracak. (...) Yangınla baş başayız şu anda. Baş başayız. 'İmdat!' diye sesleniyorum 
'İmdat!' 'İmdaat' diye sesleniyorum. Şu yangına bakın ya. Bu yangın nasıl durdurulacak 
merak ediyorum. Kızıl kıyamet kopmuş durumda. Kızıl kıyamet.”, 05.08.2021 tarihinde 
yayınlanan bölümde ise; “Önce yangınlarla başlıyoruz ana habere. 28 Temmuz'dan bu 
yana Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Mücadele ediyor diyemiyoruz. Karadan 
evet mücadele hem itfaiye ekiplerinin hem yangın ekiplerinin, tarım-orman 
müdürlüklerinin hem de sivil inisiyatiflerin desteğiyle devam ediyor ama dağların 
tepelerin en üst noktalarında başlayan yangınlar için uçak gerekiyor elbette. İşte o 
nedenle belki de bu zamana kadar süren yangınlarımız var. Dün, günlerce yapılan 
uyarılar hiç dikkate alınmadığı için termik santrale kadar vardı alevler.”, “Muğla’nın 
Milas ilçesinde çıkan yangın Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Yetkililerin 
günlerdir yaptığı uyarılara iktidar kulağını tıkadı. Yangın su havuzlarının ve sık 
ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerledi. Gecenin ilerleyen 
saatlerinde alevlerin sardığı termik santralin bulunduğu alandan zaman zaman 
patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Santraldeki yangın 10 saatten fazla 
süren mücadelenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez santralin ana ünitelerinde ciddi bir sorun olmadığını 
söyledi.” 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." ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

28.238,00
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TELE 1

 03.08.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan sunuculuğunu Evren Özalkuş'un yaptığı, 
Merdan Yanardağ'ın konuk olarak katıldığı "4 Soru 4 Cevap" adlı programda, program 
konuğu tarafından; “Bu medya anlayışı son derece ilkel bir zihniyetin dışa vurumudur. 
Acımasız, vahşi, piyasacı bir anlayıştır. Bu piyasacı medya anlayışının yarattığı bir 
zihniyet dünyasının iktidar çevrelerinde de hakim olduğunu görüyorum... Şimdi 
Ebubekir Şahin RTÜK Üst Kurulu Başkanı. Üst Kurulu'nun en tepesindeki isim. AKP 
kontenjanından oraya gelmiş. Tam da anlatmaya çalıştığım şey bu. İktidarın zihniyeti 
bu. Yani televizyonlar göstermemişse ormanı yanmamış sayacaklar. Tıpkı o kuşu 
ötmemiş saydıkları gibi...Durum çok vahim öyle anlaşılıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin bütün televizyon kanallarını tehdit etti. Tam lafı şu; Yani olacak şey mi ya? 
"Yangınları göstermeyin. Yoksa size en ağır cezayı keseriz." diyor. "Vermek zorunda 
kalırız." Yangınları göstermeyin demek halktan gerçeği, bilgiyi gizleyin demektir. Bu 
düpedüz sansürdür, suçtur. Anayasal bir suç işliyor RTÜK Başkanı. Kendisini burada 
madem yasa gereği Radyo Televizyon Üst Kurulu bizim Üst Kurulumuz sayılıyor ve 
bizim yayınlarımızı kamu çıkarına denetlemekle görevliler. Bağımsız olmadığına çok 
eminim. Açıktır. Bağımsız değildir ve böyle bir kurul olamaz. Dünyadaki en ucube 
kuruldur. Kendisini mahkeme yerine koyan ve temyizi olmayan cezalar kesen bir 
kuruldur. İktidarın bir baskı ve sansür aygıtı olarak çalışıyor... Değerli seyirciler şunu 
söylüyor RTÜK Başkanı. Televizyonlarınızda yangını göstermeyin. ... Ve siz yangınları 
göstermeyin diye televizyonları tehdit ediyorsunuz. Şimdi bu bir tehdittir. Söyleyecektir 
ki ya biz abartılı bir şekilde gösterilmesini istemiyoruz. Hayır efendim. Abartılı 
olduğunu kim takdir edecek?”, “Hayır kim takdir edecek? Siz yangın uzmanı mısınız? 
Yani RTÜK mü takdir edecek görüntülerin abartılı olup olmadığını. Bırakın onu 
yurttaşlar karar versin, izleyenler karar versin. Ortada yalan haber var mı siz ona bakın. 
Ortada çarpıtılmış haber var mı siz ona bakın...Yangını göstermeyin demek ne demek 
ya? Halktan gerçeği gizleyin demek. ... Siz önce ideolojik yargılarınızdan kurtulun. 
Dinci ideolojik ön yargılarınızdan kurtulduğunuz zaman bundan da kurtulursunuz. 
Gerçek diye akılcılığa ve bilime dönmeniz gerekiyor.” 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,

28.238,00
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11.08.2021 TR35 04.08.2021 tarihinde saat 18:36’da yayınlanan "Ana Haber Bülteni" adlı haber 
programında, "RTÜK halkı olumsuzluğa yönlendirebilecek içeriklerin ortaya 
konulduğunu ifade ederek, orman yangınlarıyla ilgili yapılan yayınlarla ilgili bir yazılı 
açıklama yapmıştı. RTÜK'ün bu açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'den 
tepki geldi. Sertel RTÜK'ün anayasal suç işlediğini söyledi.", "Türkiye'de günlerdir 
ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Siyasi iktidar, tek adam yönetimi, Tarım ve Orman 
Bakanı, bakanlar, hepsi ormanların yanışını seyrediyorlar. Ve çare arayanlara karşı da 
susturma yolu arıyorlar.", "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, orman yangınlarına ilişkin 
yapılan yayınlarda halkı olumsuzluğa yönlendiren içeriklerin ortaya koyulduğunu 
belirterek medya kuruluşlarına halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan kaçınmaları 
uyarısında bulunmuştu. RTÜK'ün bu yaklaşımının apaçık bir sansür olduğunu ifade 
eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel İstibdat Dönemi'ndeki 
sansür memurlarının RTÜK eliyle yeniden hortlatıldığını söyledi.", "Türkiye'yi yangın 
söndürme uçağından mahrum edenler şimdi medyayı baskı altına almaya çalışıyorlar. 
Neymiş halkın morali bozulmasınmış. Siz haber yaparken dikkatli olacakmışsınız. Eğer 
dikkat etmezseniz ve yangınla ilgili gerçekleri açıklarsanız size ceza yazabiliriz diye 
yazılı açıklama yapıyorlar, metin gönderiyorlar televizyonlara. Televizyonlarda 
yangınla ilgili eleştirel haber yapmak ya da eleştirel yorumda bulunmak televizyonlara 
ceza yazılmasının maddesi olarak getiriliyor. Abdülhamid sansüründen öte bir durum 
var burada Türkiye'de.", "RTÜK'ün halkın haber alma özgürlüğünü hiçe saydığını 
belirten Sertel, televizyon kanallarının cezayla tehdit edildiğini ifade etti.", "Türkiye'de 
sansürün bu kadar koyusu, bu kadar kötüsü hiç yaşanmamıştı. Bu sizin sonunuzun 
geldiğini, iktidarınızın sonunun geldiğini, yapılacak ilk seçimde sizin halkın 
göndereceğinin somut delilidir. Buradan söylüyorum. RTÜK'le ceza yazdığınız 
televizyonlara, kanunsuz ve hukuksuz işlemler yaptınız ve yapıyorsunuz. Ama gün 
gelecek bunların hepsini mahkeme huzurunda mutlaka bunların hesabını vereceksiniz. 
O günler çok yakındır." 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." ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

28.238,00
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07.09.2021

TELE 1 

11, 13.08.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Evren Özalkuş'un 
yaptığı, Merdan Yanardağ'ın konuk olarak katıldığı "4 Soru 4 Cevap" adlı programda, 
program konuğu tarafından; “Değerli seyirciler ihsas-ı rey üzerinde karar alınacak bir 
kararda birinin o dosyayı ya da kararı incelemeden daha önceden kendi tutumunu ilan 
etmesidir. Oyunu ilan etmesidir…İlhan Taşçı’nın ihsas-ı reyde bulunduğu yani tartışılan 
ya da üzerinde karar verilecek bir konu hakkında önceden tutumunu ilan ettiği gerekçesi 
ile toplantıdan çıkarılmasını istiyor Ebubekir Şahin. Yani RTÜK Başkanı. Bunun için 
de bir oylama yapıyor. Bunun için de bir oylama yapılıyor ve oy çokluğu ile 
gönderiliyor. Değerli seyirciler RTÜK’ün kendisi ucube bir kuruldur. Ucube bir 
kuruldur. Kavramı seçerek kullanıyorum. Yani hukuka uygun değildir. Yanlış bir 
kuruldur. Nedeni şu: RTÜK üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partilerin 
milletvekili sayısına göre seçiliyor. 11 üyesi var. Bunlardan beşi AKP’li, ikisi MHP’li 
gerisi de CHP’li, İYİ Parti’nin yok ve bir de HDP’nin var. Üç tane muhalif üye var 
muhalefet partisinden. CHP kontenjanından gelmesi de yanlıştır zaten. Hiçbir partiyi 
temsilen üyelik olmaz. Bu olamaz. Siyasi bir kurum orası. Nasıl bağımsız olabilir ki?...
İlhan Taşçı’nın Ebubekir Şahin’in anayasayı çiğneyerek televizyon yöneticilerine 
gönderdiği bir mektubu kamuoyu ile paylaştığı için, bakın bu aykırı, bu sansür 
genelgesidir dediği için bu bir sansür genelgesidir diye eleştirdiği için bunu ihsas-ı rey 
sayıyor ve toplantı dışına çıkartıyor. Şimdi aslında toplantı dışına çıkarılmasa bile orada 
oy çokluğu kendilerinde olduğu için AKP ve MHP’de olduğu için orada suça yönelik 
bir işbirliği oluştuğu için, çok açık bir şekilde belirtiyorum bir iş birliği oluştuğu için, 
yine ceza vereceklerdi bize…Anladığım kadarıyla bize bir ceza daha verecekler. Yani 
bu yayın nedeniyle şu anda. Ana haberimiz ve bu yayın ile ilgili şu anda. Şimdi bu bir 
rezalettir. Bu bir sansür girişimidir yine. Bu bir müdahaledir. Tıpkı orman yangınlarının 
yol açtığı tablodan rahatsız oldukları gibi buradan da rahatsızlar.” 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,

28.238,00

07.09.2021

TELE 1

 30.08.2021 tarihinde saat 20:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Evren 
Özalkuş'un yaptığı, Merdan Yanardağ’ın konuk olarak katıldığı "4 Soru 4 Yanıt" adlı 
programda; program konuğu tarafından; "Devlet ile millet arasında bir çelişki bir 
çatışma var. Devlet ile millet arasındaki bu çatışmayı kim çözecekse o iktidar olacak. 
Türkiye'nin yeniden barışa, yeniden uzlaşmaya ihtiyacı var. Yeni bir kavgaya değil. 
AKP kavga öneriyor, AKP göz yaşı öneriyor, AKP bir çatışma öneriyor, AKP toplumu 
tehdit ediyor. Her gün bu topluma parmak sallayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. 
Toplumun en geri yanına, insan ruhunun en karanlık yüzeyine, yanına seslenen bir 
iktidar var. En geri, en bilgisiz, en karanlıklı olan, en cahil kesimine seslenen ve onları 
tahrik eden bir iktidar ile yüz yüzeyiz. Her toplumun böyle bir bölümü vardır, bu klasik 
faşizme özgü bir siyaset tarzıdır. Aynı zamanda dinci faşist partiler bunu daha ustalıkla 
daha tehlikeli bir biçimde yaparlar. Çünkü insanların inançları üzerinden onları 
yönlendirmeye çalışırlar. Durum budur, bu dönem kapanıyor... " şeklinde ifadeler

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

32.644,00
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TELE 1

01.09.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Evren Özalkuş'un yaptığı, 
Merdan Yanardağ'ın konuk olarak katıldığı "4 Soru 4 Yanıt" adlı programda, program 
konuğu tarafından; “(...) AKP'nin kendisi darbe yaptı zaten, kimseyi darbecilikle 
suçlayamayacak tek parti AKP'dir. 20 Temmuz'da darbe yapmış durumda. 
Cumhuriyetin bütün temel niteliklerine, temel ilkelerine saldırmış 
vaziyette…Tarikatlerin koalisyonunun iktidarıdır bu, Cumhuriyet karşıtı bir iktidar ile 
yüz yüzeyiz, bilimi karşısına alan bir iktidar…AKP kendi siyasal İslam ideolojisini 
Türkiye'nin adalet aygıtının tepesinden aşağı bir cübbe olarak geçirmeye çalışmıştır. Bir 
burka gibi adalet sisteminin, adalet aygıtının, erkinin üzerine geçirmiştir. Bu bu anlama 
gelir başka bir anlamı yok…bizim vergilerimize ihanet ederek yönetilen bir yandaş 
medya kuruluşu haline geldi TRT…Bu milletin bütün bireylerinden elektrik faturalarına 
zorla konulmuş bir dönem insanlar gönüllü dedi de, bütün yurttaşlarından alınan 
vergilerle bütçesi oluşturulan, maaşlarını oradan alan bu insanlar, harcamalarını oradan 
yapan bu kurum yurttaşlarının büyük bir bölümüne ihanet ediyor…yani AKP zihniyeti, 
islamcı siyasal islamcı anlayış bu ülkeye egemen olursa, bu takımlar bu müsabakalara 
çıkamayacaklar bir daha. Bu takımlar bir daha çıkamayacaklar.” sözleri

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, 28.238,00
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07.09.2021 HALK TV  27.08.2021 tarihinde saat 20:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Özlem 
Gürses'in yaptığı, İpek Özbey, İsmail Saymaz ve Hakan Çelenk’in konuk olarak 
katıldığı, "Perdenin Önü Arkası" adlı programda, geçen diyaloglarda; “(...) Utanç verici, 
rezil kadının teki, rezil, edepsiz, saygısız yani daha fazlasını da söylemek istiyorum ama 
şimdilik bu kadarla bırakayım. Yani kendisine nasılsınız...- Hiç yakıştı mı bizim 
toplumsal değerlerimize falan sen daha önce böyle bir şey...- Bunlara yakışıyor işte , 
bunlara yakışıyor, bunlara yakışmaz mı bunlara? Tam böyle bir... Bunlar edepesiz ve 
utanmaz insanlar oldukları için bunlara yakışır. Yani kendisine nasılsın demeye gelmiş, 
ya geçiyorum siyasetçiyi...- Büyüğe hürmet, efendime söyleyim nezaket, ya bütün 
kuralları, bütün bu toplumu ayakta tutabilecek, insanı insan yapacak bütün değerleri bir 
utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor ve Sayın Kılıçdaoğluna git burdan diyip o 
çocuğuma dokunma diyor. Asıl sen o çocuğa dokunmaman lazım. Asıl bu devlet devlet 
olsa bu çocuğu senden alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın o çocuğu...- O çocuğu 
gayri insani ne kadar değer varsa onu eriştirecek. Bu çocuğa bu kadının, bu rezil 
kadının, bu utanmaz kadının bu çocuğa doğru bir şey öğretmesi mümkün değil. Bir kere 
bu kadına bakarak yaşlılara saygısızlık yapmayı öğrenir, büyüklerine hakaret etmeyi 
öğrenir. Bu kadından ne öğrenir insan yani. Bu kadından o devletin o çocuğu koruması 
lazım. Bir diğeri...- ... Utanmaz kadın, rezil kadın yani yakışıyor... Bu türden insanlar 
böyle... Yani bu çocuğun bu kadından korunması lazım doğrusu. Bu çocuğun bu 
kadından korunması lazım. Bu manzarada yani elbette ki o şehre o yöreye 
özgüllenemez, ona genellemez. Gördüğüm kadarıyla taraftar da bulmadı. Çünkü herkes 
utandı yani...- ... bu edepsiz kadın, bu utanmaz kadın da bütün memleketin 
kötülüklerinin müsebbibi olduğuna inandığı için bu edepsizliği yapar Kemal 
Kılıçdaroğlu'na. Halbuki dediğim üzere, yani burada bu kadından o çocuğun öğrenecek 
hiçbir şeyi yoktur insana dair.- Öğretilmiş edepsizlik işte.- Yani ne olur? Bu kadın 
çocuğuna ne öğretir? Yaşlıya saygısızlığı öğretir. Yaşlıya yer vermemeyi öğretir. 
Yaşlıya tekme atmayı öğretir. Büyüğüne küfür etmeyi öğretir. Ondan sonra...- Zayıfı 
ezmeyi öğretir.- Garibi ezmeyi öğretir. Garibanı, fukarayı ezmeyi öğretir. Altta kalanın 
canı çıksını öğretir. Başkasının emeğine” 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." ilkesinin ihlali 

54.213,00



EK-3 (Tablo 10): Nisan 2021- Nisan 2022 Zaman Aralığında RTÜK tarafından Uygulanan Para Cezaları, Gerekçeleri, Kanuni Dayanakları, Ceza Miktarları

35

07.09.2021 TR35 7.06.2021, 17.06.2021, 21.06.2021, 28.06.2021 ve 05.07.2021 tarihlerinde yayınlanan 
moderatörlüğünü Mithat Umutoğulları'n yaptığı, "8.Gün" adlı programın,

07.06.2021 tarihinde yayınlanan bölümde; "(...) Seçimler yapıldı, seçimde işte yine aynı 
belediye başkanı devam etti. Sonrasında acayip derecede bir baskı oluşmaya başladı. 
İşte yazılar, cezalar, işte atık durduruyorlar... Belli firmalar teklifler veriyor o teklifler 
doğrultusunda biz onları bedeli karşılığında satıyoruz ve bundan da her yapılan yani 
orada yapılan en ufak bir işlemden dahi belediye ay sonunda cirodan %12,5 pay alıyor 
... Ben ortağıma dedim ki bak arkadaşım burada ne oluyor dedim yani bana bir anlat 
dedim bu durumu sen 3 yıldır buradasın. Dedi ki bak dedi bizim dedi burada dedi bir 
belediye başkanı burayla ilgili sürekli bana işte E. Y. üzerinden, A. T. bahsettiğim 
kişileri de E. Y.'ı biliyorsunuz, A. T. da Bengütürk'ün sahibi aynı zamanda MHP'de 
bilinen biri. Bunların üzerinden bana sürekli işte aylık %12,5 belediyenin payı var ama 
cirodan %17'sini de Belediye Başkanı istiyor, bunu ben kabul etmiyorum, kabul 
etmediğim için de hep sıkıntı oluyor. ... Peki hiç sormadınız mı kim adına bizimle 
konuşuyorsunuz, biz bu payı niye veriyoruz?- Soruyoruz diyor ki ben diyor Başkan ne 
diyorsa onu yapıyorum diyor.- Yani Başkan'ın mı böyle bir talebi var?- Tabii, tabii bu 
taleplerin hepsi Başkan'ın. Oradaki sürecin tamamının, taleplerin, isteklerin, 
yaptırımların hepsinin sorumlusu Başkan.”,

17.06.2021 tarihinde yayınlanan bölümde; “-Şimdi diyor ki H. N. K.; "Belediye 
Başkanı benden bu isimler üzerinden %17,5 rüşvet istedi." açıkça bunu söylüyor. Peki, 
bu kadar uzun zamandır bunu dile getiren bir kişiyle ilgili Sayın Belediye Başkanı C. E. 
acaba dava açmış mıdır, dava açması gerekmez mi? Bununla ilgili bir dava açmış mıdır 
ya da bununla ilgili neden açıklama yapmaz? Düşünün belediyeye ait bir tesisin 
ihalesini alan bir firmanın sahibi diyor ki; "Ben burada çalışırken -belediyeyle organik 
bağları da var, ortak yani küçük ortak belediye- belediyenin başındaki kişi belediyenin 
bütün imkânlarını kullanarak, bütün belediyenin o gücünü kullanarak, devletin bütün 
kanuni gücünü kullanarak benden %17 kar payı, yani bana %17 rüşvet vereceksiniz 
diyor. ...”

28.06.2021 tarihinde yayınlanan bölümde; “Belediye sürekli bize şu açıklamaları 
gönderiyor. İşte H. N. K. ya da şahıslar notere giderek satış sözleşmelerini yasal bir 
şekilde yapmışlardır. Zaten buna bir itiraz yok ki. Yani buna kimsenin itirazı yok. Gelip 
zorla elimizden aldı demiyor. Ama belediyenin kamu gücünü kullanarak, H. N. K. ne 
diyor? 200 milyarlık tesisimizi belediyenin imkânlarını kullanarak üzerimize çöktüler, 
baskı yaptılar ve satmak zorunda bıraktılar bizi diyor. Şimdi adamın iddiası bu. Şimdi 
bunu da Belediye Başkanı C. E. yaptı diyor. Şimdi bütün bunları söylerken belediye 
başkanının yazılı bir hakkında soruşturma açılmış Valilik, Savcılık ve Sayıştay 
üzerinden soruşturma açılmış bir konuyla ilgili tek kelime söylememesi de çok 
enteresan. Bana çok enteresan geliyor.”

05.07.2021 tarihinde yayınlanan bölümde; -Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı C. 
E. bizim sözleşmemizi işlettiğimiz firmanın almış olduğu sözleşme, bizi devletin 
gücünü arkasına alarak, görevini kötüye kullanarak bizim sözleşmemizi elimizden 
almıştır. Bu çökme olayıdır. Nasıl çökme olayıdır? Biz, şunu açıkça söyleyeyim. Orada, 
daha sonrasında cereyan ettiği süreçte C. E., C. K. üzerinden silahlı adamlarıyla tesise 
geldi, bize de hakaret etmek için geldiğinde ben buruda şöyle düşündüm. ...Kendileri 
şimdi tehdit unsuru olarak şunu yapıyorlar. C. E. A. T.'u yönlendiriyor. A. T. geliyor, C. 
E.'ün taleplerini bana iletiyor. Sonuç alamadıktan sonra düğmeye basıyorlar, E. Y. 
geliyor sahaya. ... C. E. birçok konuları A. T. üzerinden yapmasının sebebi parti 
şemsiyesi altında bu tarz girişimleri yani partinin şemsiyesi altında hukuksuzluk 
yapıyor. Partinin şemsiyesi altında bizim tesisimize çöküyor. ... Bunların hepsinin 
sorumlusu C. E.'dür. Bu sürecin başından sonuna kadar, çökme olayının sorumlusu, 
insanları mağdur eden kişi, kanunsuzluk yapan kişi, etrafındaki belli başlı yancılarıyla 
Manisa'da ciddi anlamda haraç toplayan kişi C. E.'dür. Bunu zamanı gelince herkes 
görecek. Bakın ben burada konuşurken, yarın da konuşacağız, bir hafta sonra da 
konuşacağız, bir ay sonra da konuşacağız. Bunu zamanla göreceğiz bakın. Bu işlerin 
içerisinde, aleni bir şekilde hareket ederek, bunların hepsini yaparak, ondan sonra da 
yaptıkları kimsenin yanına kalmayacak. Bunların herkes hesabını verecek. Benim eğer 
benim hatam varsa, yanlışım, kanunsuz yaptığım bir şey varsa ben de hesabını 
vereceğim.”

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." ilkesinin ihlali

28.238,00
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27.10.2021

TELE 1 

06.10.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, Dr. Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre 
Kongar’ın katılımıyla canlı olarak yayınlanan "18 Dakika" adlı programda, Moderatör 
Merdan Yanardağ tarafından; “Şimdi Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir? Bir; devletin 
niteliği cumhuriyettir deniyor. Ben İsmail Kahraman'ın buna hangi itirazının olduğunu 
öğrenmek istiyorum. İkinci maddesi; devlet demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devletidir diyor Türkiye Cumhuriyeti. Buna nerden neyine karşı? Bunun neyine itiraz 
ediyorsun, bir itirazın var mı? Bir; devletin niteliği cumhuriyettir diyor, itirazınız var 
mı? Var tabii. Onlar saltanat istiyorlar, onlar hilafet istiyorlar, onlar bir ortaçağ devleti 
istiyorlar, onlar bir en fazla Taliban Cumhuriyet'i istiyorlar. Körfez Emirliklerine 
hayranlar ama hiç birisi gidip orada yaşamayı denemiyor… İsmail Kahraman bir de 
yalan söylüyor. 195 Birleşmiş Milletler Üyesi ülkenin 190'ının Anayasa'sında laiklik 
yok diyor. Yani bunlar bir de hakikaten süzme bir cehalet içinde. Sayın Kahraman bu 
ülkelerin büyük bir çoğunluğunda laiklik problemi yok. Sizin gibi siyasal İslamcılar biz 
eğitimi de yöneteceğiz, ekonomiyi de yöneteceğiz, insanların yatak odalarında ne 
yapacağını da biz belirleyeceğiz, özel hayatlarında nasıl yaşayacaklarını, nasıl 
giyineceklerini, nasıl davranacaklarını biz belirleyeceğiz, devleti de biz yöneteceğiz, 
hastaneleri de biz yöneteceğiz demiyorlar... 46 Arap ülkesinde, Arap İslam ülkesinde 
cumhuriyetle yönetilen, demokrasi ile yönetilen, laiklikle yönetilen çok az ülke var, bir 
tanesi Suriye idi oraya da saldırdınız. İç savaş çıkarttınız. Diğeri Tunus'tu orada yine bir 
komplo düzenlediniz, son anda kurtuldu. Mısır'da ihvan darbesi ile yönetime el 
koydunuz...” ifadeleri

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

43.603,00



EK-3 (Tablo 10): Nisan 2021- Nisan 2022 Zaman Aralığında RTÜK tarafından Uygulanan Para Cezaları, Gerekçeleri, Kanuni Dayanakları, Ceza Miktarları

37

27.10.2021 HALK TV 25.07.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Can Coşkun’un yaptığı, 
Gamze Pamuk Ateşli, Ruşen Gültekin, Barış Pehlivan, Ahmet Yavuz, Sezin Öney, 
Kadri Gürsel ve Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın konuk olarak katıldığı "Açıkça" adlı 
programda, “Buton kimin elinde olacak? İktidarın elinde olacak. Onların gerçekleri 
topluma dayatma çabası olacak ama muhalefetin bakın bu yanlış dediği anda bir şekilde 
kellelerini koparmak isteyecekler; yani aslında tam da süreç bu. Kendilerine bir dikensiz 
gül bahçesi yaratmak istiyorlar. Bu dikensiz gül bahçesinde hem RTÜK benzeri 
yapılarla, hem bazen RTÜK eliyle, bazen Basın İlan Kurumu’nun yaptırımlarıyla bunu 
zaten uyguluyorlar. Bunun devamını getirmek istiyorlar. Yani sindirme politikası 
dediğim şey aslında tam da buydu ama burada her kurum fon aldığı kurumu açık şeffaf 
bir şekilde paylaşıyor. Yani biz burada fonlanmayı tartışırken bir yandan bağımsızlığı 
da konuşacaksak bağımsızlık sadece söylenerek, bakın biz bağımsızız fon da almıyoruz 
diyerek olmuyor. Eğer sendika hakkını tanımıyorsanız, şeffaf yönetim biçimini 
tanımıyorsanız, demokratik bir işleyişiniz yoksa zaten bağımsız değilsiniz. Yani işin 
etik tartışmasını bırakalım gazeteciler yapsın. Keşke öyle bir zeminimiz olsa ve bunu 
tartışabilsek ama bu tartışmanın hemen devamında Fahrettin Altun tartışmaya dâhil 
oluyor ve tartışmayı çok başka bir boyuta çekiyor. Yani 5. kol demek, geçmiş tarihlerde 
Erdoğan'ın açıklamalar vardı Alman vakıflarına ilişkin. Onların da casusluk yaptığına 
ilişkin bazı söylemlerde bulunmuştu. Şimdi onlara yönelik tekrar bir hatırlatma veya 
kan kabartma için söylemiyorum ama AKP'nin bu süreçteki samimiyetsizliğini 
hatırlatmak için söylüyorum.”,

26.07.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Emin Çapa ile Barış 
Terkoğlu’nun yaptığı, Faruk Bildirici, Metin Gürcan, Esedullah Oğuz, Cengiz Erdinç, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuk olarak katıldığı "Sözüm Var" 
adlı programda, “Erken seçim vaktinde bile yapılsa. Ben bütün bu hazırlıkların medyayı 
boğma, medyayı susturma hazırlıklarının biraz da ona dönük olduğunu ve önümüzdeki 
dönemde daha da artacağını düşünüyorum. Örneğin Halk TV üzerindeki KRT gibi, 
FOX TV gibi kanalların üzerindeki baskıların da daha da artacağını, çok ciddi boyutlara 
varacağını düşünüyorum. Dolayısıyla dijital medyanın da sosyal medyanın da bu 
baskıdan nasibini alacağını düşünüyorum. Son sözlerinizle size teşekkür ederim, siz de 
böyle bir sürecin içerisinde baskının daha da artacağını düşünür müsünüz?... Evet evet 
yani onu bekliyorum zaten giderek de artıyor yani bir yandan RTÜK bir yandan Basın 
İlan Kurumu cezaları artırıyor, sulh ceza hâkimliklerinin engelleme kararları artıyor. 
Ama bunlarla da yetinmeyip yeni birtakım yasal düzenlemeler yapıp onun üzerinden 
yürüyecekleri gözüküyor.” 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." ilkesinin ihlali 

56.503,00
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27.10.2021 HALK TV 15.10.2021 tarihinde saat 21:01’de yayınlanan, sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı, 
İpek Özbey, İsmail Saymaz, Hakan Çelenk ve Metin Cihan’ın konuk olarak katıldığı, 
"Perdenin Önü Arkası" adlı programda geçen diyaloglarda; “Şimdi haber tabii ki 
belgelerin, çok sayıda belge var. Bunların içinde böyle toplantı tutanakları var. Birbirine 
yazdıkları var. Böyle basit bilgisayara alınmış notlar da var. TÜGVA başkanının bunlar 
bizim normal faaliyetlerimiz dediği, gerçekten de normal karşılanabilecek belgeler de 
var. Ama haber değeri olan benim için baktığım zaman üzerinde incelemeye çalışırken 
biraz da böyle şaşırtıcı ya da bazen şok edici olan şey attığım başlıktı. Bu bir paralel 
yapılanma belgesiydi aynı zamanda. Ne yapıyorlar? Bunların yurtları var. Cemaat 
yurtları bunlar. Dini eğitime dayalı. Ben onu dini istismar diye kullanmayı tercih 
ediyorum. Gençleri alıyorlar. Yurtlarda yetiştiriyorlar. Ya da başka networkler de ağlar 
da var. Sonra bu kişiler bir yerlere atanacak. Bir yerlere yerleşecek. O yerleşme tıpkı 
eskiden olduğu gibi, cemaatin yaptığı gibi, Fettullahçıların yaptığı gibi kim orduya 
yerleşecek, kim emniyete yerleşecek, kim hakim olacak savcı olacak? Bunların 
referansları kimler? Çoğunlukla TÜGVA yöneticileri. Bazen milletvekilleri, milletvekili 
danışmanları vesaire. Bu bir paralel yapı. Yani ben, beni şaşırtan şey şuydu. Bu bunlar 
cemaatin, Fettullahçıların, FETÖ deniyor şimdi. Fetö soruşturması geçiriyorlar. Onların 
yaptıkları arasında ne fark var. Dini eğitime dayalı bir tarikat yurdu kur. Gençleri oraya 
al. Bir çeşit tornadan geçir. Ondan sonra da onu çok kritik devlet içindeki kurumlara 
yerleştir. Bunu da niye yapıyorsun. Onlara kariyer sunmak falan değil. Sonra senin her 
istediğini yapmaları için. Hukuksuz bile olsa. Yasa dışı bile olsa. Bunun örnekleri ile 
dolu zaten Türkiye gündemi. Dolayısıyla bunun bir paralel yapılanma olduğunu 
gördüm…-Metin hangi evraklara göre bunu söyleyebiliyorsun? -Hangi evraklara göre 
söylüyorum. Astsubay aday listesi var. Subay aday listesi var. -Nedir bu liste yani? 
Astsubay aday listesi ne ifade eder bizim için? Ne ifade etmeli? -Bu listelerin başında 
bir TC kimlik numarası var. Sıra numarası var. İkinci sütun TC kimlik numarası. 
Üçüncü sütun başvurucu kişinin, aday kişinin adı soyadı. Dördüncü sütun telefon 
numarası. Beşinci sütun eğitim geçmişi. Sonra referansının kim olduğu. Nereye 
yerleşmek istediği ve referansının kim olduğu. Hepsi açık açık yazıyor. Tabi ki bunun 
bir gün açığa çıkacağını düşünmemişler. -Hangi kurumlar için hazırlanmış bunlar 
Metin?... -Devlet dairelerinde memurluk için de yani hepsini çok net tanımlayamam. -
Ama  en  çok  Adalet Bakanlığı  olduğunu  söylemiştiniz  galiba  değil mi  twitterda. -
Hayır yok öyle bir şey söylemedim. Açıkçası saymadım. Adalet Bakanlığı çok var 
ama...- Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı. -Ben şunları gördüm. Polis Özel 
Harekat gördüm. Astsubayları gördüm. Subay gördüm. Bir de karışık bir liste var. Ve o 
listede Adalet Bakanlığı da var. Başka kuruluşlar da var diye gördüm.... -Diğer 
boyutları acayip. Başka yanları da var tabii ki. Ama paralel  yapılanmanın  en  çok  
göstergesi olan evet şimdi getirdiniz ekrana. Yurtlarla ilgili aslında…. -Metin şimdi bu 
ekranda senin iddiana göre Fettullahçılara ait olup daha sonra KADEM, TÜGVA, 
TÜRGEV, İLİM YAYMA VAKFI gibi kuruluşlara pay edilen, paylaştırılan yurtlar 
listesi var. Bunu teyit edebildin mi?- Şimdi birincisi bu organizasyonun nasıl yapıldığı 
ile ilgili kaynağın yazdıkları var. Gönderdiği mailde. Yedi tane artık dernek vakıf 
demekte inanın zorlanıyorum, böyle oluşum mu diyeyim? Ne diyeyim? Yedi tane 
oluşum var, evet. Organizasyon var. İsimlerini söyleyeyim. Sayabilecek miyim bakalım. 
TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR, KADEM, ÖNDER, İLİM YAYMA ve onu hep 
unutuyorum. Yedi tane kurum..." 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 

79.558,00
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27.10.2021 HALK TV 19.10.2021 tarihinde saat 21:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı, 
Timur Soykan, Murat Ağırel ve Ozan Gündoğdu'nun konuk olarak katıldığı, "Kayda 
Geçsin" adlı programda, program sunucusu tarafından; "Bir anda Türkiye'de özellikle 
İstanbul merkez olmak üzere kağıt toplayıcıların depolarına gece yarısı baskınlar 
yapılmaya başlandı. Sebepleri sorulduğunda itibarsızlaştırma, kara propaganda, 
uyuşturucu kuryesi olmalarından tut işte terörist olmalarına kadar. Ama haklarında 
açılmış bir soruşturma süreci yok. Verilmiş bir mahkeme kararı yok. Buna rağmen bu 
ifadelerle kağıt toplayıcılarına yönelik bir deyim yerindeyse bir iletişim kampanyası 
başladı. Sonrasında anladık ki meselenin arka planında kağıt toplama işiyle ilgili bir şey 
var. Gene bizim bir yayınımızda gece yarısı bir Resmi Gazete kararnamesiyle ülke 
genelinde kağıt atık toplama süreçleri yeni bir regülasyona bağlandı. Peki diyeceksin ki 
olabilir. İşte yeşil mutabakat. Pandemi sonrası yeni dünya inşası. Olabilir bir 
regülasyon. Fakat meseleyi biraz daha derinleştirdiğimizde anlıyoruz ki yeni oyuncular 
kağıt toplama işine girmek üzere bir hazırlık içerisindeler. Hatta bunun için bir 
bakanlığın çatısı altında bir kamu yapısı bile kurulmuş. Şu meseleyi bize bir anlatır 
mısın?", program sunucusu ve konuğu arasında geçen diyaloglarda ise; "Peki Ozan 
şöyle şeyler duyumlar var. Kulisler var. Teyide muhtaç ama. ERDOĞAN ailesinin bu 
işe gireceği söyleniyor. Sayın Emine ERDOĞAN'ın bu israf projesini bu nedenle... -Bu 
hikaye tabi bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Bu hikayede bu sektöre ilişkin 
konuşan herkesin söylediği şey bu. Bir Emine ERDOĞAN'ın sıfır atık projesi, sıfır atık 
sloganı. Emine Hanım böyle bir şeyden haberdar mıdır değil midir? Yoksa onu 
bilemem. Ama bir sıfır atık. İki naylonların naylon poşetlerin paralı hale getirilmesi. Üç 
bu şeye yapılan baskınlar. Atık depolarına yapılan baskınlar. Dört atık ithalatının 
yeniden serbest bırakılması gibi adımlar aslında bütün sektörü o demin anlattığım 
şekilde düzenlemenin adımları." 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; ..." ilkesinin ihlali 
nedeniyle, 79.558,00

24.11.2021 KAFA RADYO 24.08.2021 tarihinde saat 07:00’da yayınladığı "Nihat’la Muhabbet" adlı programda, 
sunucu tarafından; "Bu arada enflasyon farkı var ama onlar arada gerçekleşecek iban 
operasyonuyla illa bir iban verilecek. Hatta korkarım ilerde iban verilmekten de 
vazgeçilecek, ibana gerek yok, siz uğraşmayın, vatandaşımız yorulmasın diye biz 
maaşınızdan direkt kesiyoruz da denebilir, özellikle memurlardan. Öyle ya devlet iban 
verip para toplamaya çalıştığına göre, devlet bunu da diyebilir yani. Hiç ibanla mibanla 
uğraşmasın vatandaşımız diye biz bir kolaylık getirdik kendilerinin maaşlarından….", 
"Bu arada bu verilen yardımların yani toplanan yardımların, ibanlarla toplanan 
yardımların nereye gittiği de belli değil biliyorsun onu sorduğun zaman da kabahatli 
oluyorsun. Hatırlayınız, daha önceki yardımlarda, toplanan paraların nereye 
harcandığını sorduğunda detaylı yanıt verilmemesi, nereye harcandığının bilinmemesi, 
hatta onu geçtim mesela belediyeler böyle bir yardım kampanyası yaptığında- ki 
belediyeler çok daha şeffaf yapıyorlar- ama tabii cıss belediyeler onlar. Muhalefet 
belediyeleri. Onlar yaptığı zaman öyle bir kampanya, şak diye o kampanyalara yasak 
getiriliyor biliyorsunuz. Hatta toplanan paralara el kondu, bunu da gördük." 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; ..." ilkesinin ihlali

8.704,00
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15.12.2021

TELE 1 

19.11.2021 tarihinde saat 21:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Uğur Dündar’ın yaptığı 
"Demokrasi Arenası" adlı programda, program konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkan Vekili Engin Altay tarafından; “Ama bu işi şöyle toparlayalım, Recep Tayyip 
Erdoğan bence diktatör. Mecliste de onu tutanaklara geçirdim, artık diktatör demek bir 
eleştiridir. Ama siz gene demeyin, ben diyeyim. Recep Tayyip Erdoğan; kendisine 
hakaret edildiği gerekçesiyle 36 bin kişi hakkında soruşturma, 160 bin soruşturma açıldı 
da 36 bini kovuşturuluyor. 36 bin kişi ile davalık, mahkemelik. Bu bile Türkiye'yi nasıl 
birinin yönettiğinin çok basit, en yalın örneğidir. Ama bilinsin ki 84 milyon da ondan 
davacı. Ve bu mahkemenin görüleceği bir gün var. Ben o günü çok yakın olduğunu, o 
güne az kaldığına inanıyorum ve Türkiye'nin ilk seçimlerinde salt bir diktatörden 
kurtuluyor olmayacağız, Türkiye'nin ilk seçimlerinde Türkiye ikinci Kurtuluş Savaşı'nı 
da kazanmış olacak. Birinci Kurtuluş Savaşı'mızı emparyalist devletlere ve onların yerli 
işbirlikçilerine karşı yaptık, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir Kemal bu 
savaşı yaptı, şimdi başka bir Kemal de devlete çöreklenen haramilerden ve Allah ile 
aldatanlardan devleti kurtarmak için bir savaş veriyor. Gelin bu savaşın bir neferi olun. 
...”  şeklinde

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, 28.238,00
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15.12.2021 HALK TV 31.10.2021 tarihinde saat 20:00’da yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Karadağ’ın 
yaptığı, Barış Pehlivan ve Salim Şen’in konuk olarak katıldığı, "Açıkça" adlı programda 
geçen diyaloglarda; “Şimdi şunu söyleyelim. Daha önce yine başka bir vesilede 30 
Ağustostu galiba. Son yani yakın örnekleri söylüyorum sadece. Yakın örnekleri 
söylüyorum. 30 Ağustosta da Atatürk'ün adı anılmamıştı hutbede. Ama şöyle. Ali 
ERBAŞ sosyal medyada yani twitterda Atatürk'ün adını anmıştı. Şimdi pek çok kişi 
dedi ki ya bakın işte Ali bey Atatürk'ün adını anabiliyor. Ama öyle değil sayın 
seyirciler. Çünkü şu. Bir sosyal medya hesabında Atatürk'ün adını anmak başka bir 
şeydir. Türkiye'de işte bütün camilerde cuma günü okutulacak ve milyonlarca yurttaşın 
o esnada dinleyeceği bir hutbe metninde adının anılması başka bir şeydir. O bambaşka 
bir şeydir. Ve beklenti budur. Bütün bu ülkedeki bütün yurttaşların vergilerinden 
fonlanan bir kurumdan beklenen budur. Ne dersin Salim bey? Ya özünde Cumhuriyetle 
kavgalı. Yani Cumhuriyet rejimini reddeden, şeriata dayalı bir din devleti hayali kuran, 
bunu her şeyde de açıklayan, bundan da hiç çekinmeyen, hatta Cumhuriyetin kurulduğu 
yıllara atıfla "Ya keşke Yunan kazansaydı da bu olmasaydı" gibi bir anlayışı temsil eden 
kişilerle yakın olan, onları destekleyen bir şahsiyetten daha başka bir şey beklenmezdi. 
Bakın hepsini bir tarafa koyun. 30 Ağustosu şusu busunu. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı 
kendisinin şu andaki makamının varlık nedenidir. Ya eğer o Cumhuriyet olmasaydı, 
eğer o Atatürk o Cumhuriyeti kurmasaydı bugün efendim işte milyonlarca liralık 
değerde bir zırhlı mersedes’in içerisinde ayda hepimizin vergilerinden işte on binlerce 
liralık para alarak şu andaki bütün kurumlar içinde en fazla bütçeden en fazla 
vergilerden pay alan bu kurumun başında olamazdı. Bu görüntüyü veremezdi. Bu 
yetkide bu etkinlikte olamazdı. Bu safahatı süremezdi. Bakın hainlik aranıyorsa, ihanet 
aranıyorsa ihanet burada. Şunu sana sağlayan sana bunu veren bu rejime, Cumhuriyete, 
üstelik onun anayasasına göre görevlendirildiğin halde o anayasayı ihlal ederek, laiklik 
ilkesi doğrultusunda görev yapman gerekirken laikliği alaşağı edip her fırsatta onu yok 
etmeye çalışırken bu ülkenin anayasal düzenine ihanet ediyorsunuz. Ya senin bu 
zihniyetin ve bu kişilerin ağzına zaten Atatürk yakışmaz. Yani gerçekten yürekten 
söylüyorum. Bunlar Atatürk'ü zaten anmasınlar." şeklinde ifadeler

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

79.558,00
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15.12.2021 HALK TV 26.11.2021 tarihinde saat 20:01’de yayınlanan, sunuculuğunu Murat Sabuncu ve Levent 
Gültekin'in yaptığı, gündeme ilişkin siyaset ve ekonomiye dair çeşitli olay ve 
gelişmelerin ele alındığı "İki Yorum" adlı programda, “Tarih, Erdoğan ve Bahçeli bu 
ikisini bu ülkeyi yıkan liderler olarak kaydedecek. Belli ki bu liderler kendine mevcut 
MKYK üyelerini de ortak ediyorlar. Tarih hepsini beraber yazacak…Bu ülkenin 
yıkımına ortak oldular…Siz devlet misiniz Allah’ını severseniz. Devlet dediğinin bir 
kurumu olur, o kurumun bir haysiyeti olur o kurumun bir yaklaşımı olur. O kurumun 
siyasetten bağımsız bir tavrı olur…19 yıldır buna hazırlanıyorduk. Neye 
hazırlanıyordun? Yıkmak için mi hazırlanıyordun? Neye hazırlandın tam olarak? Dövizi 
alıp başını götürecek kadar mı? BAE gibi ne olduğu belli olmayan, Ortadoğu’nun çetesi 
bir devletin ayağına kadar götürttü seni bu yıkım. Buna mı hazırlanıyordun? Üç kuruş. 
Türkiye’nin ekonomik olarak işgal edilmesine mi hazırlanıyordun? 19 yıldır tam olarak 
neye hazırlanıyordun? İşsizlik? Çözemiyorsun. Yoksulluk? Çözemiyorsun. TL değer 
kaybediyor, çözemiyorsun. O değer kaybının sonunda bütün yüzyıllık emekler iki tane 
Arap’a üç tane yabancıya peşkeş çekiliyor bunu çözemiyorsun…Kalkıyorsun 19 yılın 
sonunda ve buna kendin olmadığı gibi sözüm ona devletin diğer kurumlarını da ortak 
ediyorsun. Bu devlet değil ki bu bir iktidarın aymazlığıdır bu iktidarın bu ülkeyi yıkıma 
sürüklemesi. Bu Bahçeli ile Erdoğan’ın bu ülkeyi yıkıma sürüklemesine bu üniformalı 
kendini devlette bir kurumun sözcüsü temsilcisi yetkilisi görenlere de ortak ederek bu 
resim…Ekonomik olarak işgale uğramadık, bu ülke bir yıkıma sürüklenmedi özür 
dilerim, derim. İnşallah ben böyle demek durumunda kalırım. Ama demezsek ama bu 
ülkeyi bir yıkıma sürüklersek, bu fotoğraftaki isimlerle beraber (MGK toplantısından 
fotoğraf) başta Erdoğan ve Bahçeli ve bu fotoğraftaki resimdeki olanların tamamı bu 
ülkeyi yıkanlar olarak bu ülkenin tarihinde yerini alacaklar…ama toplumun önüne çıkıp 
hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları bu yıkıma ortak olmalarıdır. Her birinin adını her 
birinin resmini bu ülkenin tarihi bu ülkeyi yıkıma sürükleyenler olarak kaydedecektir. 
Umut ederim ki biz yanılırız umut ederim ki biz özür dilmek zorunda kalırız…” 
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,

82.757,00
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29.12.2021 HALK TV 01.11.2021 tarihinde saat 21:01’de yayınlanan, sunuculuğunu Şirin Payzın, Emin Çapa 
ve Barış Terkoğlu’nun yaptığı, gündeme ilişkin siyaset ve ekonomiye dair çeşitli olay 
ve gelişmelerin ele alındığı "Sözüm Var" adlı programda, geçen diyaloglarda; “Şimdi, 
Nun Vakfı diye bir vakıf var…Nun Eğitimi Kültür Vakfı…Okulları var. Yani eğitim ve 
kültür adı da oradan geliyor. Anaokul var, ilkokul var, ortaokul var, lisesi var filan…Bu 
olayı soruşturdular. Neyi soruşturdular? Nun Vakfı diye bildiğimiz vakfa, Aralık 
2018'de, KİPTAŞ yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirakinin kiralamış olduğu 
araziler nasıl kiralanmış bunu bir soruşturur musunuz? Uygun mu? Hukuka uygun mu? 
Etik değerlere uygun mu? Kamu yararı var mı? Bunu bir soruşturur musunuz demiş. 
Müfettişler soruşturmuşlar ve bir rapor yazmışlar…öyle bir noktaya gelmiş ki hem 
bakanlık yapıyorsunuz hem de bir vakfın başındasınız. Ama bu vakıfta aynı zamanda 
hükûmetin ve siyasi iktidarın birtakım kararlarıyla muhatap oluyorsunuz. Ben bunun 
etik değerlerini sorgularım sıradan bir vatandaş olarak, geçtim gazeteciyi.….Sen hem 
karar verirsin hem o karardan etkilenirsin…Nun Vakfı'nın okul kampüsü var, büyük bir 
kampüs…Bunun kiralanmasını, kimden kiralanmış? İBB'nin iştirakı olan KİPTAŞ 
gitmiş Nun Vakfı'na kiralamış. Bunu ele alıyor…Baktığınız zaman en az kamunun 
arazileri 49 yıllığına el değiştirecek şekilde. Bu kiralama değil bu artık zaten rapor onu 
eleştiriyor. Bu hani satmaktan bile daha çok zarar ediyor bu kadar uzun süre kiralamak 
belli bir yeri. Tekrar düşündüğünüzde kamuyu daha çok zarara uğrattığını müfettişler 
düşünüyor bu şekilde. Peki ne kadar kiralanmış? Diyeceksiniz ki bu çok uzun süre 
kiralanmış. Ne kadara kiralanmış? Şimdi ona geçelim. 197737 metre kare gözünüzün 
önüne getirebiliyor musunuz? 197737 metrekare Beykoz'da. İstanbul değerli bir orman 
bölgesinde. Aylık 12.000 lira…Şimdi bunlar şöyle öyle bir bağlıyorsun ki yani 50 yıllık 
49 yıllık 51 yıllık. Yani 10 başkan değişse İBB'de hala kamunun malı orada kalacak. 
Anlatabiliyor muyum yani? Şey gibi yani resmen satsanız belki...Peki ne oldu 
özetleyeyim: müfettişler bu tespiti yapıyor, bu tespiti yaptıktan sonra da gerekenin 
yapılması lazım diyorlar hukuk yoluyla. Ne yapıyorlar? Bir: Bakırköy Cumhuriyet 
Başsavcılığına gidiyorlar bu işin sorunları hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. İki: 
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına bu işin sorunları hakkında suç duyurusunda 
bulunuyorlar. Üç: KİPTAŞ'a görev veriyorlar, diyorlar ki: "Şu ana kadar bizim 
kamunun zararı 6.526.269 lira bunu bu sözleşmeyi yapan kamu görevlilerinden tahsil 
et." diyorlar. Kim o? 24 kişilik bir liste çıkarmışlar. Şimdi tek tek ismini okumayayım 
ama ben iki tanesinin o listenin müfettiş raporundaki iki tanesi dikkatimi çekti.
…arasında olduğu 24 kişiden bunu tahsil et diyor. Dört: Beykoz Belediyesine bir şey 
söylüyor, diyor ki: "Burada gerekenin yapılması lazım. Eğer bir imara aykırı bir şey 
tespit edildiyse benim tarafımdan sen ilçe belediyesinin gereğini yap, bütçe için de sen 
gereğini yap yapmazsan ben yapacağım." diyor. Özetle hem vakıf hem bürokratlar hem 
dönemin yetkilileri hakkında hukuk yolunu kullanarak bunu yapıyor. Şimdi nihayetinde 
bundan sonra dosya savcılıkta tekrar ediyorum 19.120 lira + KDV'ye en az 49 yıllığına 
267858 metrekarelik kısmın verilmesiyle ilgili durum bu." 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,

55.171,00
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29.12.2021

TELE 1

17.12.2021 tarihinde saat 21:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Uğur 
Dündar’ın yaptığı "Demokrasi Arenası" adlı programda, program konuğu Türker Ertürk 
tarafından; “Gericilik ne demek biliyor musunuz? Geçmişin aklı demek. Yani bu iktidar 
geçmişin aklına sahip. İşte ümmet kimliğini ortaya koyarken, tek adam yönetimini 
ortaya koyarken. Ulus devlete, ulus kimliğe, kadın-erkek eşitliğine demokrasiye, 
cumhuriyete düşmanlık yaparken esasında geçmişin aklı. Şimdi düşünebiliyor musunuz 
21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda Türkiye'nin sorunları var. Bu kafayla yani geçmişin 
aklıyla bu sorunları çözmeye imkân yok. Ve her konuda duvara toslamış durumdayız. 
Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu 
kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman….Biraz önce sevgili Kaan 
söyledi, Atatürk Havalimanı. Değerli Dostlar, bu iktidarın yaptığını geçmişte işgal 
sırasında bile görmedik biliyor musunuz? Atatürk Havalimanı, Avrupa'nın bir önceki 
dönem en iyi çalışmış havalimanı, bakın en iyi çalışmış havalimanı, zengin ülkeler var. 
Uğur Bey de gidiyor geliyor. Frankfurt Havaalanı’ndan daha iyiydi biliyor musunuz? 
İnat olsun diye, Atatürk'e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar biliyor 
musunuz? Türkiye'yi ekonomik olarak, diğer konularda öyle iflas ettiren kim? Bugünkü 
siyasi iktidar. Şimdi diyorsunuz ki çöz, çözemez ki. Bakınız bu iktidarın çağ dışı 
zihniyeti nedeniyle, bu iktidarın Cumhuriyet'e düşmanlığı nedeniyle, bu iktidarın şimdi 
paralar nereye gitti? Biraz önce anlattırdık. Bu şişirilmiş ihalelere gitti. Ve Türkiye, işte 
nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar 
peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? Karadenizi ve Türkiye'yi 
tetikçi yapmak istiyorlar, iktidar öyle bir sıkışmış vaziyette ki nerde işte Ukrayna 
konusunda, Kırım konusunda, Karadeniz konusunda amiraller duyurusu da bu 
bağlamda çok önemli; Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor...” 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,

28.238,00
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29.12.2021 FOX TV 25.11.2021 tarihinde saat 19:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Selçuk 
Tepeli’nin yaptığı "Ana Haber Bülteni"nde, sunucu tarafından; “EPDK’nın bir 
açıklaması var, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nasıl bir iletişim yapıyorlar, kim 
iletişimlerini ayarlıyor ve böyle metinler yazarlarken içinde birtakım itiraflarda ve hatta 
hadlerini aşan birtakım tespitlerde bulunmayı nasıl başarıyorlar? Şimdi bakın bugün 
bazı basın yayın organlarında benzine bu gece için yine öyle birtakım spekülasyonlar 
falan şunlar bunlar vardı biliyorsunuz. Açıklama yapıyorlar, diyorlar ki; gerek bu haber 
gerekse son yani bu gece derken dünkünden sonra bu gece de var mı diye falan yokmuş 
gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yüzünden toplumda infial 
oluşturmayı amaçlayan... Toplumda infial, ya EPDK bürokratik bir kurum böyle siyasi 
laflar etmeye, toplumda infial oluşturmaya gibi falan birtakım tespitler yapmaya, ne 
alakası var ya sen işine baksana kardeşim! Böyle açıklamalar senin üstüne vazife mi? 
Vazife olup olmadığını sonraki cümlelerde göreceğiz haber ve yorumlarla ilgili bir 
basın açıklaması ihtiyacı oluşmuştur. Basın açıklaması ihtiyacı oluşması zaten işinizi 
doğru dürüst yapmadığınız anlamına gelir. Öncelikle söz konusu haber doğru değildir, 
dolayısıyla biz de paylaşıyoruz doğru değil bu gece zam yok. Bugün akaryakıt 
fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Bugün yokmuş, ya bu neyin itirafı 
biliyor musunuz? Son 1 haftada 2 günde bir gün aşırı zam yapıyoruz falan ama rahat 
olun bugün yok. Bu nasıl bir açıklama ya bu nasıl bi açıklama? Bu durumun bu ifadenin 
bu ülkenin vaziyetiyle ilgili ne anlattığının farkında değil misiniz siz ya? Medyada yer 
alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK falan filan birtakım şeyler bir sürü 
tırı vırı laf, sektörümüze olan güveni zedelemektedir. Bu açıklamanın tamamı zaten 
güven olmadığının itirafıdır. Bu sektörün eğer organizatör kuruluşlarından biriyse 
EPDK, bunu nazarıdikkate almalıdır. Bakın büyük bir güven probleminin itirafıdır, 
sadece kendi çıkarlarını düşünerek falan diye birtakım bazı edebi cümleler kurmuşlar, 
toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan... Ya arkadaş EPDK’nın işi nedir ya siz önce 
bir görev tarif çerçeve falan yönetmeliğinize baksanıza! Gözünüzü seveyim, efendim 
yokmuş bu gece zam yokmuş rahat olun. Benim kaygım ne biliyor musunuz? Bakın 
böyle laflarla böyle laflarla öyle bir tuhaf hava yaratmaya çalışıyorlar ki sanki, yani 
sakin olun Allah aşkına sakin olun sakin olun izleyin öğrenin ve unutmayın ne olur. 
Çünkü patron sizsiniz bu ülkede, 5 nedenden dolayı bu ülkenin patronu sizsiniz. Bu 
ülkeyi siz kurdunuz, bu ülkenin göz dikilen tasarrufu sizin elinizde, niye göz dikilen bir 
tasarrufa sahipsiniz? Çünkü hükûmetlere güvenmiyorsunuz. Sadece bu değil o yüzden 
kenara 3-5 kuruş para koydunuz falan onlar bankacılık sistemine şuraya buraya 
girmiyor. Ya sonra vergileri siz ödüyorsunuz, siz çalışıyorsunuz ve siz oy veriyorsunuz, 
fedakarlık da sizden bekleniyor.” 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,

2.168.854,00
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24.01.2022 HALK TV 21.01.2022 tarihinde saat 21:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Uğur 
Dündar’ın yaptığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, Ekonomist Selçuk Geçer, Kamuoyu Araştırmacısı Murat 
Gezici ve Merdan Yanardağ’ın konuk olarak katıldığı, "Demokrasi Arenası" adlı 
programda, geçen diyaloglarda; "(...) Çünkü toplumumuz kutuplaşmış durumda. 
Gerginlik had safhaya ulaştı.", "Böyle aba altından sopa göstermekle, şunu yaparım 
bunu yaparım imalarıyla sosyal medyada hedef yapmakla bizi ürkütemezsiniz. Bizi 
ürkütemezsiniz. Bunu yazıyoruz bir kenara. Biz de yazıyoruz merak etmeyin. Biz de 
notlar alıyoruz. Gün gelir keser döner sap döner hesap da döner. İşte o zaman onun 
hesabı sorulur. ""Dolayısıyla istenen şu: 'Uğur Dündar program yapmasın, Selçuk 
Tepeli haber sunmasın, Sedef Kabaş programa katılmasın. Müsavat Dervişoğlu çıkıp 
hükümeti eleştirmesin, Engin Altay eleştirmesin. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasın, 
Meral Akşener konuşmasın,' ne olsun tek adam hükümetin yalakaları da o hükümleri 
yerine getirsin.", "RTÜK'ün iktidarın elinde bir baskı ve sansür olduğu son derece açık 
ve hakikaten söylediğiniz gibi bir gün hesap dönecek bir gün devran değişecek ve 
bugün halka zulmedenler, demokrasi ve özgürlükleri boğanlar, bir zulüm, bir sömürü ve 
bir baskı düzeni kuranlar, bu totaliter rejimin sorumluları yargı yönünde halkın önünde 
ve tarihin önünde hesap verecekler. O bakımdan abi müsterih olun... O bakımdan herkes 
çok müsterih olsun. Bu ablukayı hep birlikte dağıtacağız. Dostlarımızla dağıtacağız, 
izleyicilerimizle dağıtacağız, bu toplumla dağıtacağız, bu ulusla, bu milletle 
dağıtacağız." "Biz yandaş medyanın dışında tarafsız yayıncılık yapan herkesin böyle bir 
baskı altında olduğunu gözlemliyoruz zaten. Sadece muhalif kanalları ya da yayın 
kuruluşlarını kapsamıyor bu saldırılar. Kendilerinden olmayanları kapsıyor. Dolayısıyla 
toplumun her alanında olduğu gibi ciddi bir kutuplaşma söz konusu. Türkiye'yi 
getirdikleri halin düzeltilmesi lazım... tarih şuurundan mahrum toptancı bir bakıştan 
uzak kalarak kucaklama kabiliyetini yitirmiş bu zevatın da bu yaptıklarını 
yadırgamıyorum. Bir kere daha söylüyorum sadece üzülmenize üzüldüm ama 
güleceğiniz günler yakındır." “İtibarsızlaşma, ötekileşme bitti, şimdi de kışkırtıyor. 
Muhalefeti kışkırtıyor. İstiyorlar ki sizi böyle cezalarla kendilerince göre, Twitter 
üzerinden tehditlerle peşin hüküm vererek, muhalefeti de kriminalize ederek. Şimdi 
Erdoğan'a karşı, Erdoğan'ı eleştirenler, karşı olanlar, tasvip etmeyenler ya terörist, ya 
bölücü ya da dış güçlerin maşası. Yani biz burada birimiz teröristiz, birimiz bölücüyüz, 
birimiz de dış güçlerin maşasıyız. Hangisini alırsak alalım. Ama bunlardan birini almak 
zorundayız. ", "Bugün akşam saatlerinde Sayın RTÜK Başkanı, Sayın Sedef Kabaş'ı 
hedef gösteren o tweetini paylaştı. Sosyal medya hesabını paylaştı. Ben buradan 
endişelerimi bir kez daha dile getiriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi trolleri şu anda 
linç ediyorlar sosyal medyada Sedef Kabaş'ı, çok burada telaffuz edemeyeceğim 
hakaretlerle saldırıyorlar.", "Türkiye'nin bu ayrışmış, kutuplaşmış atmosferinde bu 
gergin toplumun adeta yay gibi gerildiği süreçte, insanların bir yığın ekonomik sosyal 
sorunlarla boğuştuğu dönemde, ekonominin krize girdiği süreçte sorumlu mevkide 
bulunan herkesin ağzından çıkan her sözcüğe özen göstermesi ve o sözcüğün nereye 
uzanabileceğini hesaplaması gerekir. Hesaplamazsa bunun hesabını gün gelir yargı 
önünde verir ve maşeri vicdanda mutlaka bunun hesabı sorulur, mutlaka sorulur. Sayın 
RTÜK Başkanı haddinizi bilin kendinize gelin." şeklindeki sözler

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

38.460,00
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24.01.2022

TELE 1

 14.01.2022 tarihinde saat 21:00’da yayınlanan sunuculuğunu Uğur Dündar'ın yaptığı, 
Sedef Kabaş'ın konuk olarak katıldığı, "Demokrasi Arenası" isimli programda, program 
sunucusu ve konuk arasında geçen diyaloglarda; "Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip 
Erdoğan şöyle dönüp siyasi hayatına baksa kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok 
şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye 
verdi ama onun karşılığında kendisi üslubuyla, hal ve tavırlarıyla ve siyasetiyle bu 
topluma karşılığını verdi mi diye dönüp baktığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. 
Hani yeni Türkiye, eski Türkiye dediğimizde, yeni Türkiye'de maalesef kutuplaşmış, 
ortadan ikiye ayrılmış bir tablo ortaya çıkıyor. Hani 1980'li yılların öncesinde ne vardı 
sağ-sol çatışması vardı. İnsanlar sağcı mısın solcu musun diye hiç tetkik etmeden, kim 
olduğuna bakmadan sadece klasik bir söylemle sağcıysan düşmansın, solcuysan dostsun 
ya da tam tersi diyerek saldırıyorlardı birbirlerine, kavga ediyorlardı hatta sokak 
ortasında öldürüyorlardı. Yani hiç mi ders almadık. Şimdi 2000'li yılların sonrasında 
ortak dili ortadan kaldıracak ve bu ülkeyi modern ve muhafazakar ya da AKP'li ve 
karşıtı diye ikiye ayırmayı ve bunu siyaseten yapmayı bir beceri, bir başarı olarak mı 
görüyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu mudur başarısı? Şimdi bakalım kullandığı 
dil; ötekileştirme dili, kutuplaştırma dili, hakikaten mesela mecliste tartışmalar olur mu 
olur. Fikir ayrılıkları olur mu olur. Ama bunu bir tartışma platformunda yaparsınız, bir 
atışma yaparsınız, hiciv sanatından yararlanırsınız, ironi kullanırsınız. Ama üslup 
düşüklüğü ne demektir? Küfretmek ne demektir? Yani çok meşhur bir söz vardır 
taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz 
vardır, hadi onu söylemeyeyim büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya 
girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur denir. Yani tam tersini ifade eder. Şimdi 
siz bir konum itibarıyla bu ülkeyi kucaklamanız gerekirken, fikir ayrılığınız da olabilir, 
hayata bakışınız da farklı olabilir. Kendinizi muhafazakar-İslamcı olarak da tanımlıyor 
olabilirsiniz", "Ki ötekileştirilmekten en fazla yakınarak, en fazla mağduriyet yaşadığını 
öne sürerek iktidar olmuş bir daha ötekileştirmeyi asla söylem olarak 
benimsemeyeceğini ifade etmiş, kenardaki çevredeki muhafazakar, mütedeyyin kitleyi 
merkezdeki laik, seküler yaşam biçimini içselleştirmiş kitleyle mix ederek Türkiye'nin 
özlem duyduğu bir sentezi oluşturacağını iddia ederek iktidar olmuş bir partinin genel 
başkanı." 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." ilkesinin ihlali

38.460,00 5 kez yayın durdurma
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24.01.2022 FOX TV 17,18,19,20.01.2022 tarihinde saat 19:00’da yayınlanan, sunuculuğunu Selçuk Tepeli’
nin yaptığı "Ana Haber Bülteni"nin, 17.01.2022 tarihinde yayınlanan haber bülteninde 
sunucu tarafından; "Kamyoncu Kontak Kapattı" başlıklı haberle ilgili yapılan 
yorumlarda, Öte yandan büyükşehirlere bin kilometre öteden büyükşehirlerin hemen 
yanında yetiştirilebilecek şeyleri getiriyorsun. Büyükşehirlerin etrafında 
yetiştirmiyorsun bunları. Oralara lüzumsuz, boş kalacak, satamayacağın konutlar 
yapıyorsun. Dünyanın da fiyatını koyuyorsun, yalıtımsız şusuz busuz sözde yalıtımlı 
diyorlar kışın donuyorsun içinde. ... Planlama bunun için lazım işte. Ya da bütün bunlar 
dostlar alışverişte görsün diye. İşte o fiyat denetimiymiş şuymuş buymuş. Saat 19:27:
52’de-"Yemek Yardımından Gelir Vergisi" başlıklı haberle ilgili yorumlarda, Maaşa 
ayrı, hakkı olan yemeğe ayrı vergi alınıyor bu insanlardan ya bu yani yani milletin 
lokmasını saymak, milletin lokmasına göz dikmek bu olsa gerek ya.,

18.01.2022 tarihinde yayınlanan haber bülteninde; "PCR Testine Vatandaş Sahip Çıktı" 
başlıklı haberle ilgili yapılan yorumlarda, Benim anladığım kadarıyla bu test 
konusundaki hassasiyete bakınca ya bu ülkenin seçmeni iktidarından iyi kardeşim. İşte 
sıkıntı burada. Kendi seviyenizde insanları aramalısınız. Şimdi salgın bitti izlenimi 
yaratıyorlar, niye, bir sıkıntı olmasın fotoğraf çekilsin de görüntü çıksın da bilmem ne 
orada kuyruk burada bilmem ne falan aşı yetti mi yetmedi mi aman para mı bitti test 
tedarik ediliyor mu edilemiyor mu hep aynı hikâye.

Saat 19:10:50’de "Bedava Elektrik Tartışması" başlıklı haberle ilgili yapılan 
yorumlarda, Şimdi bir kere bakıyorum Aydın’da konuşma yapıyor Cumhurbaşkanı 
Erdoğan. Diyor ki ya bedava elektrik sözü verdin ver o zaman bedava elektriği, her 
yerde bunu söylüyor. Sonra da diyor ki iki cümle sonra iki cümle sonra, aradan geçse 
geçse ne bileyim üç dakika falan geçmiştir. Diyor ki ama veremez, niye, yetki bizde. Ya 
bu muteber bir şeyse yani bedava elektrik vermek, yani rakibini eleştirebileceğin bir 
şeyse ve yetki sendeyse ve bunu ifade ediyorsan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hükûmetin 
başında o zaman bedava elektriği ülke genelinde sen vereceksin, o zaman bunu yap. … 
Fakat bütün bu tartışmalar nereden çıkıyor biliyor musunuz? GAP bitmedi. GAP, 
arkada görüyorsunuz fotoğrafı. GAP bitmedi. Yani bu memleketin aşağı yukarı 40 yıllık 
projesi, 30 yıllık projesi. Sulama kanalları bitmedi, insanlar orada artezyen kuyuları 
kazıyorlar, su çıkarıyorlar elektrik kullanıyorlar. GAP sözü verdin mi verdin, sulama 
sözü verdin mi verdin, yerine getirdin mi getirmedin. Peki 20 yıldır ne yapıyorsun 
kardeşim? ... Buradan bir şey söylemek istiyorum. Bana kalırsa ben iyi bir gazeteci 
sayılmam hatta gazeteci bile değilim ama bu gazetecilik denen ve bunun yapıldığı 
yerlerde önemli bir cevher vardır, önemli bir maden vardır o da arşivdir. Bakın burada 
bu ülkeyi yönetenleri uyarıyorum. 10 yıllık arşivler 5 yıllık arşivler neyse. Verilen 
sözlerin kaydedildiği yerler bunları yarın öbür gün çıkaracağız. Kim ne zaman nerede 
ne türden sulama sözü vermiş. ... Memlekette bir kanaat var GAP ya da neyse 
Türkiye'nin güney güneydoğusunda bazı yerler İsrail'e satıldı falan diye, bunlara da 
cevap verin satıldı mı gerçekten, hani paraya sıkışıldı ya.

Saat 19:14:11’de "İmamoğlu: İstanbul'a İhanet Edenleri Deşifre Ederiz, Akıllarını 
Başlarından Alırım" başlıklı haberle ilgili yapılan yorumlarda, Devam edelim 
İstanbul'da bir tartışma var biliyorsunuz, metro hattı polemiği yeni projeler var. O 
projelerin harekete geçmesi, yapılabilmesi, gerçekleştirilebilmesi için bir imzaya ihtiyaç 
var. Bu ülkede hakem tayini için bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şey söylemesi 
lazım onu anlıyoruz yani. Şu günkü sistemde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, ya 
da sizde yiyip içelim bizde gülüp geçelim sistemi ya da sen ben bizim oğlan sistemi 
neyse.

Saat 19:21:40’da "2022 En Parlak Yılımız Olacak" başlıklı haberle ilgili yapılan 
yorumlarda, Geçen hafta dedik şimdi Merkez Bankası rezervi yükseliyor filan diyorlar. 
Rezervin nasıl yükseldiğinin önemi yokmuş gibi konuşuyorlar aynı hikâye. E şimdi 
ortaya çıkıyor beş Merkez Bankası'nın açıklaması 17 milyar dolar satılması. Memleket 
insanının parasından bahsediyorum. Bu ülkenin insanının dişinden tırnağından artırarak, 
on yıllardır çalışarak bu ülkeye değer katarak biriktirdiği paradan bahsediyorum. Bunun 
başına bunu idare edebilecek insanlar koyacak mısınız koymayacak mısınız kardeşim? 
Ya bu ülke ufak tefek bir ülke değil. Bu ülke dünya tarihini etkilemiş değiştirmiş bir 
ülke. Türk milleti gidecek tırı vırı körfez ülkelerinden para mı isteyecek yani, swapmış 
bilmem neymiş! Yerim o körfez ülkelerini ya! Bu nedir ya bu nasıl bir kepazeliktir ya! 
Şimdi yeni modeller işte yeni birtakım projeler varmış Türk lirasına ilgiyi artırmak için. 
Bakar mısınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı diyor ki Türk lirasına 
ilgiyi artırmak için yeni birtakım projelerimiz var. Nedir mesela şu andan sonra bir Türk 
lirası alana bir Türk lirası bedava mı vereceksiniz ne yapacaksınız yani, nedir yani? 
Zaten Türk lirası bağlandı dolara endekslendi. Memlekette efendim konut üretiyorsun 
alan yabancı, bu ülkenin milleti yokmuş gibi. Memlekette iş veriyorsun ucuza çalışıyor 
diye kontrolsüz, yasa dışı içeri kabul ettiğin göçmen çalışan. Efendim memlekette 
işletme, şirket, bilmem ne bu cumhuriyet yüz yılda üretmiş, özel şirketler kamu 
şirketleri satmışsın yabancılara üç kuruşa beş kuruşa. ... Para nerede o da belli değil, 
arkadaş sattıysan parayı bir yere koydun, nerede o para? O patronlar paraları nerelere 
götürdü kardeşim? ... Bu ülkenin zenginleri patronları şirketleri avantaj sağladığın vergi 
avantajı kredi avantajı kredi alıp Ziraat Bankası'ndan şuradan buradan medya sahibi 
başka şey sahibi olanlar var. Gitti İtalyana sattı şuna sattı buna sattı. Para nerede para, 
nerede para? Yok, aynı hikâye.

Saat 19:28:33’te ise "Maaş Zammı Emekliye İlaç Olmadı" başlıklı haberin ardından 
yapılan yorumlarda, Emekli insanların, bu ülkenin yapı taşlarının sıkıntılarıyla 
ilgilenmeyen iktidar nasıl bir siyasi zekaya sahip olabilir bak ben net söylüyorum 
emekliyi üzeni üzerim net söylüyorum yani.

19.01.2022 tarihinde yayınlanan haber bülteninde; “BAE ile 5 Milyar Dolarlık Swap 
Anlaşması” başlıklı haberle ilgili yapılan yorumlarda, Eğer mecburiyetten, şartlarımız 
zorlaştığı için, başka çare kalmadığından gidip yeni yeni birtakım diplomatik ilişkiler 
kuruyorsak orada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Diplomatik ilişki kurulur, ülkeler 
makas değiştirir şunu yapar bunu yapar fakat bunu mecburiyetten, artık bir zorunluluk 
haline geldiğinde bir şeye ihtiyaç olduğunda ve herkes bunu biliyorken yaparsanız hiç 
kimse kimseye, siz biliyor musunuz yani bu yayını izleyen bu ülkede yaşayan herkes 
şunu bilir ki hiç kimse kimseye bedavadan bir şey vermez. Verir mi, kim vermiş? Peki 
karşılığında ne alıp ne istiyorlar ki ifade de ediyor bu ülkeler diyorlar ki Türkiye’de 
fiyatlar cazip fırsatlar sunuyor.

Saat 19:26:35’te “O 'Parlak Yıl' Bir Türlü Gelmedi” başlıklı haberle ilgili yapılan 
yorumlarda, Şimdi öyle bir acayip bir durumdayız ki böyle bir sahte lâle devri, acayip 
bir rant pompalaması. ... Şimdi mesela faizi düşürüyomuş gibi görünüyorsunuz ki 
düşmüyor, ama mesela olağanüstü rant veriyorsanız imtiyaz veriyorsanız mesela nasıl 
yapıyorsanız hazine garantili kur veriyorsanız. Bankada parası olmayanın bankada 
parası olana vaat edilen imtiyazı çalışarak ödemek zorunda kalacağı adaletsiz bir sistem 
yaratıyorsanız o imtiyazlarla.

Saat 19:37:10’da "Tarikat Yurtları Tartışmaları" başlıklı haberin ardından yapılan 
yorumlarda, Bu ülkenin kaynakları, ki sandığınızdan çok zengindir, bir türlü olmuyor 
doğru kullanılmıyor işte. Kaynaklar doğru kullanılmıyor, vergiler doğru kullanılmıyor, 
sözde işte girişimciyi, üreteni, çiftçiyi desteklemek lazım bu zamanlarda.

20.01.2022 tarihinde yayınlanan haber bülteninde; saat 19:04:25’de-"Bakanlıktan 
'Bilime Gerek Yok' Kararları" başlıklı haberin ardından yapılan yorumlarda ise; Şimdi 
bir bakanımız, kıymetli bir bakanımız diyor ki biz hızlı test kitlerini üretiyoruz, 
Almanya'nın en çok kullandıkları onlar. Peki neden vatandaşımız faydalanmıyor, Türk 
milleti bu ülkenin insanı neden faydalanmıyor onu düşünmemiş belli ki belli ki 
düşünmemiş. ... Türkiye'de son bir hafta içinde 10 gün içinde can kaybı %7 arttı, geçen 
senenin aynı dönemine göre %7. Bu %7'yi açıklayacak birilerine ihtiyacımız var. ... 
Bakanlığa sormuyorum, zaten anlaşıldığı kadarıyla onlar bir muhakeme ve bir önlem 
dolayısıyla bu işi organize etmektense saklamayı tercih ediyor gibi görünüyorlar adetâ.” 
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;..." ilkesinin ihlali 

2.508.827,00
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04.02.2022

TELE 1

01, 02.02.2022 tarihinde saat 19:59 ve 19:58’de yayınlanan, Dr. Merdan Yanardağ ve 
Prof. Dr. Emre Kongar’ın katılımıyla canlı olarak yayınlanan "18 Dakika" adlı 
programın,

01.02.2022 tarihli yayınında, Prof. Dr. Emre Kongar tarafından “(...) Zaman zaman 
biliyorsunuz görüyorsunuz resmen yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi 
girişimleriyle okul öncesi eğitim çerçevesinde o yaşta 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an 
kursu verildiği takdirde bunların da okul öncesi eğitimden, resmi eğitimden sayılması 
girişimleri falan var. ... Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir 
dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferin alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri 
zaman nasıl davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor. 
Yapmasınlar, bunu yapmasınlar. Bu çocuklarımızın beyinleriyle ve kalpleriyle 
oynamasınlar. Bu çok yanlış bir şey. Bunu ne politikada yapsınlar hele hele ne de 
eğitimde yapsınlar. Çünkü ikisi maalesef paralel gidiyor. Tam onlar böyle dolu dizgin 
gidiyor bir de bakıyorsunuz 10 yaşında bir çocuk çıkıp hem de böyle omzuna tık tık 
vurularak, eline mikrofon uzatılarak falan hakaret ettiriliyor ana muhalefet genel 
başkanına. Evet efendim.",

02.02.2022 tarihli yayınında ise Dr. Merdan Yanardağ tarafından; “Şimdi hocam gelen 
bir habere göre biliyorsunuz bu Libya'da iki MİT mensubunun şehit edilmesinden sonra 
düzenlenen cenaze törenini haber yaptılar diye bazı gazeteci arkadaşlarımız hakkında 
dava açılmıştı…Onaylandığına göre eğer yattıkları süre bunu karşılamıyorsa hapse 
girecekler. Öyle anlaşılıyor. Emin değilim ama hapse girme ihtimalleri yüksek öyle 
diyelim. Ve geçmiş olsun diyoruz. Türkiye böyle oldu değerli seyirciler yani bu 
insanları şehit edenleri Ankara'da arkadaşların belirttiği gibi turkuaz halılarla 
karşıladılar. Halı serdiler ayaklarının altına, halı serdiler. ... Onu bırakın askerlerini, 
Türkiye'nin askerlerini diri diri yakanları, diri diri yakanları bile gizlediler. Aman bir 
İslamcı terör örgütünün adı geçmesin ya Müslümanlar da terör örgütleri kuruyorlar ve 
terör örgütlerinde Türk askerlerini öldürüyorlar terör örgütleri üzerinden diye, kimse 
bunu anlamasın diye, İslamcı terörü bakın, İslamcı terörü, İslamcı terörü, İslamcı terörü 
yıllarca gizlediler.” 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." ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

38.460,00
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04.02.2022 HALK TV 31.01.2022 tarihinde saat 20:00’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Murat 
Sabuncu ve Levent Gültekin'in yaptığı "İki Yorum" adlı programda, geçen diyaloglarda; 
"Bir sanatçıya fotoğraf çektirmişti falan. Herhangi birimiz dünyanın herhangi bir 
yerinde Türkçe gördüğümüzde de mutlu oluyoruz, sade Türkçe değil, Osmanlıca 
gördüğümüzde şey Osmanlıca diyorum İspanyolca gördüğümüzde de. İstiklal’e gidin, 
metrolara gidin. İngilizce müzikler çalar, İspanyolca, Portekizce, Çerkezce, Kürtçe... 
fakat bu haddini bilmez… Şuna bak! Şu tipe bak! Polis misin, eşkıya mısın? Nereden 
alıyorsun bu yetkiyi? Bu türkü seni niye rahatsız eder? Bu ülkenin en az 20-30 milyon 
insanının dili. Velev ki olmasın. Bir kişinin dili olsun. Müzikten niye rahatsız olursun? 
Aklını mı kaybettin? Niye bu çocukları gözaltına alıyorsun? Dağa mı gitsin? Lafa 
geldiğinde bize şey derler. Hayır biz Kürt düşmanı değil PKK düşmanıyız. Ben burada 
baktığımda PKK’nın dostu görüyorum. Polis değil PKK’ya çalışan görüyorum. Eğer bu 
şehirde bu çocukların burada Kürtçe türkü söylemesinden rahatsız oluyorsan katıksız bir 
şekilde PKK’ya çalışıyorsun demektir. İstiyorsun ki dağ kazansın. İstiyorsun ki terör 
kazansın. İstiyorsun ki insanlar dağa gitsin, isyanını orada dile getirsinler. Ya aklı 
almaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin elli tane, yüz tane dilde müzik çalınır. 
Gelişmişlik böyle bir şeydir. İnsanlar bununla… Müziğin dili olmaz diye evrensel bir 
kural vardır. Müziğin dili olmaz. Be adam! Onu dinlerken, o Kürtçe kelimeye nasıl 
takıldın o müziğin melodisinden? Kaldı ki bu ülkenin devlet kanalında, TRT’sinde 
sabah akşam Kürtçe müzik söyleniyor. Nereden aldın bu yetkiyi? Hangi kurala 
dayandın? Hangi kanuna dayandın? Ya bu bu, polislik değil. Bu, çeteliktir. Bu ülkenin 
huzurunu bozmaktır. Bu ülkenin ağız tadını yok etmeye çalışmaktır. Kendi kafasından 
uydurduğu, kendi kafasındaki hastalıklı, ırkçı yaklaşımla hepimizin hayatını zehre 
döndürmeye çalışmaktır. Bu ülkede huzur isteyen, bu ülkede ağız tadıyla yaşamak 
isteyen herkesin oradakinin Kürtçe olup olmadığına bakmadan bu polislere tepki 
göstermesi gerekiyor. Bunların böyle bir hadsizliğe bir daha cesaret edemeyecekleri bir 
tepkinin yükselmesi gerekiyor." 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." ilkesinin ihlali 

38.460,00
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16.02.2022 KRT TV 09.02.2022 tarihinde saat 20:59’da yayınlanan, sunuculuğunu Bengü Şap Babaeker’in 
yaptığı, Bahadır Özgür, Mustafa Hoş, Hakkı Özdal ve Ayşen Şahin’in konuk olarak 
katıldığı "Olağan İşler" adlı programda, geçen diyaloglarda; “(...) Bu görselin 
merkezinde yer alan 3 isimden birinin Süleyman Soylu olduğu ve Süleyman Soylu’nun 
“Kayıt Dışı Silahlar”, “Uyuşturucu”, “10.000 Dolar”, “Peker’e Polis Koruması”, “SBK’
nın Yurtdışına Çıkışı”, “Hakan Çalışkan’ın İntiharı” gibi başlıklarla direkt olarak 
bağlantılı gösterildiği görülmektedir. Ayrıca Süleyman Soylu’nun yine aynı görselde 
yer alan “Kara Para” başlığı ve bazı cinayetlerle ilişkilendirilen isimlerle de 
bağlantısının olduğu iddia edilmektedir. ...”, “Şimdi mesela 90’larda, Susurluk’tan 
bahsettik, orada öğrendiğimiz bir şey var. Şimdi bir, işin suç ayağı vardır. Hani 
uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis, yasa dışı kumar… Orada bir 
mafya yapılanması var. Susurluk diye kastettiğimiz o büyük olayın içinde bu yön vardı. 
Ama bir yön daha vardı, o da siyasetle, bürokrasiyle, hukukla yani açık kurumlarla 
ilişkiler. Çünkü hiçbir zaman suç ağı, suç örgütü bir siyasi destek olmadan bu 
faaliyetleri yürütmesi zor. Hatta siyasi desteğin çok güçlü olması lazım artık bu 
dönemde çünkü uluslararası bir işten bahsediyoruz. Yani uyuşturucu ticareti dediğimiz 
zaman, yasa dışı bahis dediğimiz zaman pek çok ülkeyi kapsayan, birçok uluslu şeye 
sahip olmanız lazım, ilişkiye. Dolayısıyla suçta, ... silahla, onu bunu tehdit ederek 
yürütebileceğiniz iş değil bunlar. Mutlaka güçlü bir siyasi desteğe sahip olmanız 
lazım.”, “Halil Falyalı’nın bu gücü nasıl elde ettiğini döneme bakarak anlayabilir. Biz 
bu dönemde neyi konuşuyoruz mesela Türkiye’de? 2016’dan sonra yoğun bir kara para 
trafiğini… Neleri konuştuk, Malta hesaplarını. Neleri konuştuk, mesela tonlarca 
uyuşturucu girmesini, yakalanmamasını. Neleri konuştuk, işte Sedat Peker açıkladı. 
Artık bizim gördüğümüz dışında devlette neredeyse derebeylikler oluşmuş. Bu 
derebeylikler, birtakım bakanlar, gruplar, ekiplerden bahsediliyor. Nedir mesela, Soylu 
ekibi deniyor.”, “Şu an Türkiye’nin siyasi rejiminde ne suç ne değil ayırmak mümkün 
değil. Her uyuşturucu taciriyle İçişleri Bakanının fotoğrafı çıkar mı? Onu bırakalım 
gencecik kripto vurguncularıyla fotoğraflar çıkıyor. Çiftlik Bankı bir bakan tanıtıyor. 
Şimdi bunlar büyük vurgunlar vurmuş.”, “Her uyuşturucu taciriyle İçişleri Bakanının 
fotoğrafı çıkar mı? Onu bırakalım gencecik kripto vurguncularıyla fotoğraflar çıkıyor.”, 
“Artık bizim gördüğümüz dışında devlette neredeyse derebeylikler oluşmuş. Bu 
derebeylikler, birtakım bakanlar, gruplar, ekiplerden bahsediliyor. Nedir mesela, Soylu 
ekibi deniyor.” 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." ve aynı 
maddenin (i) bendinde yer alan; 
"Suçlu olduğu yargı kararı ile 
kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu 
ilân edilemez veya suçluymuş gibi 
gösterilemez..." ilkelerinin ihlali 
nedeniyle,

38.460,00
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16.02.2022 TGRT 25.01.2022 tarihinde saat 19:45’te yayınlanan, sunuculuğunu Ekrem Açıkel’in yaptığı 
"Ekrem Açıkel ile Ana Haber" adlı haber programında, sunucu tarafından; "Yarenleşme 
zamanı geldi. ...Ve FETÖ meselesi. Yıl 2011. Bendeniz polis adliye muhabiriyim. Yani 
çok konuşturmasınlar. O operasyon o AGB'ye vuruş ardından da işin şu anda 
cezaevinde olan Hidayet Karaca'nın nasıl kontrolüne geçtiğini de çok fazla 
detaylandırmak istemiyorum ama bu konulara hakimim ve iyi de biliyorum. Bunu da 
herkes bilsin. TNS aldı sonra hiçbir şey olmamış gibi hop FETÖ operasyonları bitti. 
TİAK Kantar Medya reyting ölçümüne başladı. Bunlar layüsel kuruluşlar değil, bunlar 
bildiğiniz özel kuruluş. RTÜK görevlendirme yapmış, parasını alıyor. Biz ödüyoruz 
üzerine para ve abonesiyiz onların. Ölçüm yapıyorlar. 40 şehirdeler. Yav Türkiye, 81 
şehir. Artırın şu deneklerinizi dedik toplantılarda. 4000 denek, sosyo kültürel gruplar, 
işte Total, ABC, AB. ve altı yıldır denek sayısı aynı. Hale bakın. Sevsinler böyle işleri. 
Altı yıldır Türkiye'de hiç mi değişim olmadı? Bakın, değişimi şimdi size ispat 
edeceğim. Bu klasik bir ölçüm şu anki fotoğraf. Ölçülmeyenler kim? Yaaa. Digiturk. 
Ben bir Digiturk abonesiyim yirmi bir yıldır. 2 milyon 477 bin Digitürk abonesi var. 
Yayını oradan alıyor. Beni oradan görüyorsunuz şu anda. D-Smart, o da başarılı bir 
kuruluş. 1 milyon 120 bin abonesi, kullanıcısı, reseverı var. Kablo TV, öyle. 1 milyon 
400 bin Kablo TV abonesi var. Şimdi IPTV çıktı biliyorsunuz. Hem Turkcell üzerinden 
hem de Superonline üzerinden. 2 milyon 100 bin kullanıcısı var. Ve bunlar ölçülüyor 
mu? Kendi içlerinde onların şirket içerisinde bilgileri var. Fakat bu reyting ölçümüne 
dahil olmuyor. Bir toplasanıza, 6-7 milyon insan şu dijital platformlarda ölçüme 
girmiyor. ... Bunu dahil ediyor musun TİAK, Kantar Medya? Etmiyorsun. Peki dijital 
platformlar yok, internet izlenmeleri yok. Ama bakar mısınız abone sayısına? Acaba 
reyting ölçümü dijital devrimi ıskaladı mı? Geride mi kaldı? Demode mi oldu? Bana 
soracak olursanız oldu. Şunları katmadan 4 bin denekle bana karne veriyorsun. Ve 
RTÜK, iş dönüyor dolaşıyor Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna geliyor. Ölçümlerde 
daha belirleyici olması lazım. Sadece deneklerde değil. Dijital platformlar ve Youtube, 
Twitter ve Facebook reytinglerinin de bu sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Hem COKS 
Türkiye'yi hem SOMERA'yı da takip ediyoruz. Ama TİAK ama Kantar Medya, lütfen 
herkes adaletli olsun. Herkes bizim emeğimizi zayi etmesin. Emek kutsaldır. Bunu 
yapmayın. Burada insanlar deliler gibi çalışıyor. Para harcıyor. Alın teri akıtıyor. Alın 
teri de kutsaldı. En azından ben öyle biliyorum. Lütfen, işimizi doğru yapalım hepimiz.” 
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;..." ilkesinin ihlali 
nedeniyle,

71.681,00
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16.02.2022 HALK TV 09.02.2022 tarihinde saat 11:19’da canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Ayşenur 
Arslan'ın yaptığı "Medya Mahallesi" adlı programda, program sunucusu tarafından; 
“Bugünün en önemli başlıklarından biri en sıcak başlıklarından biri Falyalı'nın, Halil 
Falyalı'nın öldürülmesi olayı. Ondan bir kısacık bahsetmek istiyorum çünkü olay ağır 
ağır ağır ağır...- Şimdi bakın Halil Falyalı kim?... Sedat Peker'in ifşalarıyla ilgili 
gazetecilerin bildiklerini tüm kamuoyu öğrenmişti ve o meselede söylendiği gibi 
uyuşturucu, şantaj, kara para aklama, bahis vs. Olağanüstü bir trilyonluk ya da milyar, 
çok milyarlık, 737 milyarlık bir kumarhane parasına hükmettiği söyleniyor, iddia 
ediliyor Kıbrıs'ta. Bunun için de sadece bir kumarhane kralı ama sadece o olamaz. 
Uyuşturucu olduğu söyleniyor, başka şeyler olduğu söyleniyor. Kirli ilişkilerden söz 
ediliyor...- Bu arada Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi 
olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Ada'da ve yakın hinterlantında suikastlarla 
bilinen, illegal diyelim yarı resmi bir oluşumdu.” şeklinde ifadeler

6112 sayılı Kanun'un 8’inci 
maddesinin birinci fıkrasının (f) 
bendinde yer alan; "Toplumun 
millî ve manevî değerlerine, ... 
aykırı olamaz." ilkesinin ihlali 
nedeniyle;

113.813,00 5 kez yayın durdurma

01.03.2022 AMED RADYO TV Ticari iletişim gelir vergisi beyannamesimni göndermediği iddiası 611 sayılı Kanun 42'inci maddesi 12.804,00


