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KONU

: Basın Kanununun 14. maddesi uyarınca cevap ve düzeltmedir.

AÇIKLAMA

:

Gazetenizin 31Aralık 2013 günlü sayısında yayınlanan “ Hizmette Sınır Yok” başlıklı yazıda
gazetecilik meslek etiğine uymayan, müvekkilimizin kişilik haklarına ağır saldırı ve aşağılama içeren
hukuka ve gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmiştir. Bu nedenle ekte sunulan düzeltme ve cevap
metninin;

Anayasa’nın 32. maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesi,
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin “Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en
kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci cevap hakkına saygılı olmalıdır.” hükmü,
Basın Meslek İlkeleri’nden, “Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve
tekzip hakkına saygı duyarlar.” ilkesi
doğrultusunda cevap ve düzeltme konusu yazının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı
puntolarla ve aynı şekilde tebliğden itibaren üç gün içinde her türlü hukuki ve cezai yasal
başvuru hakkımız saklı kalmak üzere yayınlanmasını, aksi halde yasal yollara başvurulacağını
ihtar ederiz.
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Sayın Noter iş bu ihtarnamenin bir örneğinin muhataba APS olarak gönderilmesini tebliğ
şerhli bir örneğinin de tarafımıza verilmesini rica ederim.
Avukat Hatice Uçum

CEVAP VE DÜZELTME METNİ
Yeni Akit Gazetesinde yayınlanan 31 Aralık 2013 tarihli “Hizmette Sınır Yok” başlıklı yazının “ Hizmet Sapkınlarla
Çalıştay’da Buluştu. Cemaatin Derdi Alternatif Aile modelleri” bölümünde hem kamuoyuna yalan ve yanlış bilgi verilmiş
hem de eleştiri sınırlarının ötesine geçilerek konu kişiselleştirmiş ve gerçeğe aykırı haberle müvekkilim Heinrich Böll
Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin kişilik hakları ihlal edilmiştir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki konferansın düzenleyicisinin tam ünvanı Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye
Temsilciliği’dir. Yazıda tanımlandığı gibi Heinrich Böll Stiftung Vakfı değildir. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye
Temsilciliği, Türkiye hukuk mevzuatına uygun olarak kurulmuş, denetime tabi bir sivil toplum örgütüdür.
Önemle belirtmek istediğimiz diğer konu ise Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Kadın Platformu ile Heinrich Böll Stiftung Derneği
Türkiye Temsilciliği’nin her fırsatta ortak projeye imza atmaları, partner olmaları gibi bir iddianın somut karşılığı yoktur. Bu
iddia, haberin içeriğini güçlendirmek amacıyla ve kasıtlı olarak ortaya atılmış yalandan başka bir şey değildir.
Yazıda sözü edilen Konfrans sadece HBSD Türkiye Temsilciliği Koordinatörlüğü adına düzenlenmiş olup, HBSD Türkiye
Temsilciliği’nin herhangi bir partneri yoktur.
Konferans için sağdan sola, AK Partiden ‘den, kendilerini Hizmet Hareketi olarak niteleyen çevrelere, feminist, feminist
olmayan her kese davetiye gönderilmiştir. Konferansa AK Parti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden de katılan
olmuştur.
“Günümüzde devletin sosyal politikalarını biçimlendiren başlıca referans noktasının hala ataerkil aile yapısı olması tezinden
yola çıkarak; toplumsal cinsiyet anlayışının aile politikalarına nasıl yansıdığı ve geçen on yıl boyunca ( AKP hükümetinin
iktidar olduğu dönem kastedilerek ) yaşanan değişim” konferansın inceleme konusudur.
Güncel konuların bilimsel bir hava içinde başlayıp sonuçlandığı bu konferansın söz konusu yazıda; “ Gülen’e yakın en
önemli sivil toplum kuruluşu görünümündeki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, aileye yönelik tahripkâr tutumlarıyla bilinen
LGBT temsilcileriyle buluşurken, Vakfın Kadın Platformu sık sık cinsi sapkınlarla ortak çalışan Almanya kökenli Heinrich
Böll Stiftung Vakfı ile beraber düzenlediği çalıştayda cinsi sapkınların geleneksel aile yapısına yönelik saldırılarına destek
oldu. GYV Kadın Platformu’nun partneri olan Heinrich Böll Stiftung Vakfı ile gerçekleştirilen çalıştayda, ailenin üçüncü
cinse imkân tanımayan ataerkil bir yapı olduğu belirtildi.” şeklinde çağdışı, kişileri, kimlikleri ve kurumları aşağılayan
nitelemelerle haber gibi sunulması gazetecilik etiği, basın ve ifade özgürlüğü ile ifade edilemez.
Amaç gerçeğe aykırı yayın yapmak suretiyle HBSD Türkiye Temsilciliğini kamuoyu nezdinde küçük düşürmektir. Amaç
HBSD Türkiye Temsilciliği’ne karşı halkı kışkırtmak, halkın kin ve nefret duymasını, negatif tavırlar almasını sağlamaktır.
Amaç farklı kimlikleri aşağılamaya, yok saymaya çalışmaktır.
Herkes düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü içinde yaşamalıdır. Farklı kimliklerin varlığı ve farklı kimliklerde yaşamayı
tercih edenler hayatımızın gerçeği olarak yasal, anayasal haklardan yararlanmaya insan hakkı çerçevesinde var
olmaya devam edeceklerdir. Barışın ve demokrasinin tesisi bunu gerektir. Toplumsal düzenin mimarı olmaya
çalışmak kimsenin haddine düşmez.
Ne yazık ki Türkiye’nin içinde bulunduğu bugünkü sıkıntılı, iç burkan ortamda bu konunun neatifss haber yapılması
okuyucunun üzüntü ve mutsuzluğunun artmasının dışında bir amaca hizmet etmeyecek, sivil toplum örgütlerinin ve farklı
kimlikle yaşamayı tercih edenlerin tepkisini çekecektir. Bize göre talihsizlik olarak addedilen bu yanlışın derhal düzeltilmesi,
cevap düzeltme konusu yazının derhal yayından kaldırılması gerekir.
Açıklanan nedenlerden dolayı müvekkilim adına kişilik haklarının ihlalinden ve hukuka aykırı her türlü saldırıdan dolayı
yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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