RTÜK’teki Konferansta Özgürlük ve
Sorumluluk Bağlamında Medya ve
Hukuk Tartışıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından "Aylık RTÜK Toplantıları" adı altında her
ay yapılmakta olan konferansların on birincisi 31 Mart 2010 Çarşamba günü Ankara’da
düzenlendi. “Özgürlük ve Sorumluluk Bağlamında Medya ve Hukuk'' konulu
konferansa İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi
Öktem konuşmacı olarak katıldı. Konferansa RTÜK Üyesi Prof.Dr. Hasan Tahsin
Fendoğlu, Av. Mehmet Dadak, Teftiş Kurulu Başkanı İrfan Barut, İzin ve Tahsisler
Dairesi Başkanı Muhsin Kılıç, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Nurullah
Öztürk, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Hamit Ersoy, Eğitim Dairesi Başkanı
İhsan Şener, Ar-Ge Dairesi Başkanı Cihangir Şahin ve İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanı Mehmet Nuri Erikel ile kurum çalışanları ve basın mensupları izledi.
Konferansın açış konuşmasını yapan RTÜK Üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu
basında ve kamuoyunda RTÜK’ün daha çok denetim yetkisi üzerinde durulduğunu;
oysa düzenleme yönünün öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Türkiye’de televizyon

izleme oranının Avrupa’nın yaklaşık iki katı kadar olduğunu söyleyen Fendoğlu,
RTÜK’ün birden çok tarafı olan pek çok konuda paydaşlar arasında denge sağlamaya
çalışan bir kurum olduğunun altını çizdi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Niyazi Öktem herkesin birtakım değer ve ahlaki ilkelere karşı sorumlu olduğunu ve
toplum içinde birbirimizle bu değerler çerçevesinde ilişkiye girdiğimizi söyledi. Aklın ve
iradenin bu sorumluluğun boyutlarını bir şeye dayandırmaya çalıştığını, sorumluluğun
boyutunun felsefi değerler ve içinde yaşadığımız dünyanın değerleri olduğunu belirten
Prof. Dr. Niyazi Öktem, “Sosyal bilimlerin verilerine önem vermemiz gerekiyor. Oysa
Türkiye’de sosyal bilimlere ilişkin konular ikinci planda” diye konuştu.
Türk milleti olarak taraf olma psikozuna sahip olduğumuzu ve tarafsız olmayı
beceremediğimizi söyleyen Öktem, tarihi, sosyolojiyi ve felsefeyi bilmeden, dünya
düzenlemelerini bilmeden ancak biliyormuş gibi yaparak bazı işlere girişildiğini, bu
noktada da sorumsuzluk yaptığımızı ifade etti.
''Sorumluluk, tutarlılık felsefi ve kültürel bilinçlenme ile olur. Medyada bu hiç yok'' diyen
Prof. Dr. Öktem, sorumlu medyadan insan lehine ne tür düzenleme var ise onun
yanında olmasının bekleneceğini söyledi. Medyanın dördüncü güç olarak büyük
sorumluluğu olduğunu vurgulayan Öktem, bu sorumluluğun bilincine varmak için
sosyal konulara önem vermek gerektiğini ifade etti.
Konuşmasında özgürlük konusuna da değinen Prof. Dr. Öktem, özgürlüğü “her şeyin
farkına varma, sürüye katılmama, akılla, bilinçle çalışarak doğru ile yanlışı ayırt etme
yetisine ulaşma” olarak tanımlayarak, ''Biz eğer dogmaların esiriysek özgür filan
değiliz. Bizdeki verileri, bilgileri akıl süzgecinden, bilim ve bilgi sürecinden geçirerek
doğruya ulaşırsak ancak o zaman özgür iradeyi ortaya koyup, özgür tercih yapabiliriz.
Özgürlüğümüzle biz insanlığımızı elde edebiliriz. Sorumluluk o zaman bir değer
kazanır'' diye konuştu. (02.04.2010)

