BASIN AHLAK ESASLARI BAŞVURU FORMU
Tarih:
Basın Ahlak Esasları hakkındaki şikayetlerin değerlendirmeye alınabilmesi için formda yer alan tüm
bölümlerin eksiksiz doldurulması ve ekinde de ilgili belgelerin bulunması gerekmektedir. Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair 3071 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca başvuru sahibinin adı-soyadı, imzası ve
iş/ev adresi ile şikayet konusu ile ilgili açıklamaların bulunması zorunlu olup aksi takdirde başvuru işleme
alınmayacaktır.

A- Şikayetçinin*:
1

Adı

2

Soyadı

3

T.C. Kimlik Numarası

4

İrtibat Telefonu

5

e-posta Adresi

6

Posta Adresi
Ev ☐

İş ☐

(*) Şikayetçinin tüzel kişi olduğu durumlarda Soyadı ve T.C. Kimlik numarası bölümlerinin doldurulmasına gerek
yoktur.

B- Şikayet Edilen Süreli Yayın/İnternet Haber Sitesinin/Sosyal Ağ Hesabının:
1

Adı

2

Yayınlandığı Mecra

3

Yayınlandığı Tarih

…………..
Basılı Nüsha
☐

İnternet Haber Sitesi

Basılı Nüsha

İnternet Haber Sitesi

Sosyal Ağ Hesabı

…………..

…………………

………………..

Basılı Nüsha
Sayfası

İnternet Haber Sitesi
Linki

Sosyal Ağ Hesabı
Adresi

……………

………………..

………………

☐

Sosyal Ağ Hesabı
☐

C- Şikayet Konusu Yayının:
1

Başlığı

2

Yayımlandığı Sayfa
Numarası/İnternet Haber Sitesi
Linki/Sosyal Ağ Hesabı Adresi

3

Şikayete Konu Yayının Basın Ahlak
Esaslarına Dair Genel Kurul
Kararının;
a. Hangi maddelerini,

………..

a)………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
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Hangi ifadelerle,
c. Neden ihlal ettiği
b.

b)………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
c)……………….………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

D- Ekler:
☐

Yok

☐

1

Şikayet konusu yayın hakkında cevap Var
ve düzeltme metni yayınlatılmasına
ve/veya içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin
engellemesine
dair
kesinleşmiş yargı kararı ile bu kararın
şikayet edilen tarafa tebliğine ilişkin
belge

2

Yayının aslı veya sureti/Ekran
görüntüsü

Var

☐

Yok

☐

3

Diğer bilgi ve belgeler

………………………………………………………………

İMZA

AÇIKLAMALAR
i) Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul kararına aykırılık iddiasıyla yapılacak başvurular resmî ilan
ve/veya reklam alan süreli yayınların basılı nüshaları, resmî ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ait
internet haber siteleri ve sosyal ağ hesapları ile ilgili olmalıdır. Bu yayınların yer aldığı Süreli Yayınlar
Listesine ilan.gov.tr ve bik.gov.tr internet sitelerinden erişim sağlanabilir. Süreli Yayınlar Listesinde
bulunmayıp kapsam dışında olan süreli yayınların basılı nüshaları ile kendilerine ait internet siteleri,
sosyal ağlar ile TV ve Radyo yayınları ile ilgili şikayetler hakkında işlem yapılamamaktadır.
ii) Başvurular, yayın tarihinden 1 (bir) gün sonra başlamak üzere en geç 60 (altmış) gün içinde
Kurumumuz kayıtlarına ulaşmaması halinde dikkate alınmaz. İçeriğin kaldırılması ve/veya erişimin
engellemesine yönelik mahkeme kararları ile ilgili başvurular her zaman yapılabilir.
iii) İçeriğin kaldırılması ve/veya erişimin engellemesi ile alakalı yapılacak başvurularda kesinleşmiş
mahkeme kararının ve kararın ilgili süreli yayına tebliğini gösteren belgelerin form ekinde gönderilmesi
zorunludur.
iv) Vekaleten yapılan başvurularda vekaletnamenin, temsil veya yetki belgesinin de eklenmesi
gerekmektedir.

2/2

