
Medya Hizmet Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantısı – (10 Mart 2015 - İSTANBUL) 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından seçim dönemi yayın ilkeleriyle ilgili olarak 

düzenlenen Medya Hizmet Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantılarının ilki İstanbul'da 

gerçekleştirildi. 

İstanbul ve Marmara Bölgesindeki özel radyo ve televizyon kuruluşlarının temsilcilerinin 

katıldığı toplantının açılışında konuşan Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, seçim 

dönemlerinin görsel-işitsel medya için bir bakıma sınav dönemi olduğuna dikkat çekti. Seçim 

dönemlerinde seçimlerin yönetimi ve denetimiyle Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevli 

olduğunu belirten Dursun, "YSK özel radyo ve televizyonların seçim dönemlerinde uyacakları 

yayın usul ve esaslarını belirlemektedir. RTÜK ise bu ilkelere uygun yayın yapılıp 

yapılmadığını denetlemekle görevlidir" dedi. Seçim döneminin 10 Mart 2015 tarihi itibarıyla 

başladığına dikkat çeken Dursun, radyo ve televizyon kuruluşlarının bu dönemde YSK'nın 

belirlediği yayın esaslarına uymaları gerektiğini söyledi. Seçim döneminde Üst Kurulun 

YSK'nın belirlediği bir sistematik içinde çalıştığını belirten Dursun, Üst Kurulun denetim yapıp 

rapor hazırladığını ve bu raporları YSK'nın karara bağladığını ifade etti. Seçim döneminde 

yapılan yayın ihlalleriyle ilgili RTÜK'ün müeyyide verme yetkisi olmadığını vurgulayan 

Dursun, YSK'nın da yayın ihlalleriyle ilgili RTÜK'ten bağımsız olarak değerlendirme yaptığını 

açıkladı. Yayın yasaklarına ilişkin uygulanan yaptırımlar nedeniyle ciddi eleştiri aldıklarını 

aktaran Dursun, şöyle devam etti: 

 

"Bunların bazılarının çok haksız olduğunu düşünüyorum. Yayın yasaklarına uygulanacak 

müeyyidelere ilişkin kanun, çok geri kalmış bir kanun. Bu kanuna göre YSK, yayın durdurma 

yani tamamen ekranı karartma yetkisine bile sahiptir. Allah'tan YSK uzun zamandır yayın 

durdurma yönünde bir karar almıyor. Program durdurma cezası ile yetiniyor. Program 

durdurma yetkisinin de yayın kuruluşlarını ne kadar rahatsız, mağdur ettiğini biliyoruz ancak 

bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yok. YSK'nın uyguladığı bu müeyyidelerin, bugünkü 

koşullarda geri kalmış kararlar olarak değerlendirmek, sanıyoruz fazla haksızlık olmaz. 

“YSK’nın uyarma, özür dileme, program durdurma, para cezası ve yayın durdurma cezası 

verme yetkisinin olduğuna dikkat çeken Dursun, buna karşılık kurumun tekrarlanan yayın 

ihlalleri halinde her defasında artırarak program durdurma cezası verdiğini ancak bir seçim 

dönemi boyunca bir yayıncının kırktan fazla program durdurma cezası alabildiğini bildirdi. 7 

Haziran’daki genel seçime 31 siyasi partinin ve binlerce adayın gireceğini, bu şartlarda partiler 

ve adaylar arasında mutlak anlamda fırsat eşitliği sağlamanın oldukça zor olduğunu ifade eden 

Dursun, YSK kararları ve 298 Sayılı Kanun’la ilgili eleştiriler olsa da belirlenmiş olan yayın 

ilkelerine tüm yayın kuruluşlarının uyması gerektiğini belirterek "Temel amacımız sorunsuz bir 

seçim dönemi geçirmektir. Milli iradenin tecellisi için yayın ilkelerine azami uyulmalıdır" dedi. 

Siyasi reklamlarda Türk bayrağı ve dini sembollerin kullanılması 

Konuşmasında siyasi reklam konusuna da değinen Dursun, 2011'den beri siyasi reklamlar 

yapılabildiğini aktararak YSK'nın 291 sayılı kararıyla siyasal reklamlarla ilgili düzenlemeler 

getirdiğini söyledi. Siyasi reklamlarda dini ve milli sembollerin kullanılmaması gerektiğini 

hatırlatan Dursun, "Bu tarihten bu yana yapılan seçimlerde, birtakım sorunlar gündeme geldi. 

Bu konudaki uygulamada genel olarak Türk bayrağı ve dini ibarelerin kullanılmasından dolayı 

ihlallerin olduğu görülüyor. Bunların reklamlarda kullanılması yasaktır. Buna özellikle dikkat 

çekmek istiyoruz" dedi 



Kamuoyu araştırmalarının yayınlanması konusunda da bazı sıkıntılar yaşandığını kaydeden 

Dursun, Kamuoyu araştırmalarının bulguları açıklanırken her defasında künye bilgilerinin 

aktarılmasının da zorunlu olduğuna dikkat çeken Dursun, oy verme günü YSK'nın ilan ettiği 

saatten önce de sonuçların açıklanmaması gerektiğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam 

etti: 

"Araştırma sonuçlarının açıklanmasında, "ne zaman yapıldığı, finanse eden, örneklemenin kaç 

kişi olduğu, kimin tarafından yapıldığı gibi künye bilgilerinin verilmesi gerekiyor. İster ilk kez 

olsun, ister yayınlanan yerden alıntı yapılmış olsun, her seferinde bu bilgilerin verilmesi 

gerekiyor. Her seferinde bu bilgilerin verilmesi zorunluluğunu ben de eleştiriyorum ancak YSK 

buna hükmediyor." 

Daha sonra, Üst Kurul Üyesi Taha Yücel'in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Üst 

Kurul Başkan Yardımcısı İlker Ilgın, YSK'nın Seçim Dönemine İlişkin Kararları, Yayın 

İhlalleri ve YSK'nın Müeyyideleri İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı M. Emir Ulucak, 

Genel Yayın İlkeleri ve Başlıca Yayın İhlalleri, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Muhsin 

Kılıç, Sayısal Yayıncılık ve İhale Süreci konularında bilgi verdiler.  

  

Toplantının sonunda Üst Kurul Başkanı Dursun'un genel değerlendirmesinin ardından soru 

cevap bölümünde, YSK'nın müeyyide kararlarıyla ilgili bir soru üzerine Üst Kurul Üyesi Ali 

Öztunç, YSK'nın görevini yaptığını, yayın ilkelerini ihlal eden kuruluşlara ceza verdiğini 

söyledi. Üst Kurul Başkan Vekili Hasan Tahsin Fendoğlu ise YSK'nın kararlarının istikrarlı 

olmadığını, kararlarını bir dergide de yayınlamadığını söyledi. Üyeleri hâkim olmasına karşılık 

YSK'nın bir mahkeme olmadığını, RTÜK gibi bir kurul olduğunu savunan Fendoğlu, 

"Türkiye'de seçim hukuku açık değil mutlaktır. Dünyada da böyle" diye konuştu. YSK'nın iki 

kademe olması gerektiğini de belirten Fendoğlu, bu şekilde YSK kararlarına karşı Anayasa 

Mahkemesine gidilebileceğini ifade etti. 

 Medya hizmet sağlayıcıları bilgilendirme toplantısına Üst Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan 

Tahsin Fendoğlu, Üst Kurul Üyeleri Süleyman Demirkan, Esat Çıplak ve Ali Öztunç da 

katıldılar. (İstanbul, 10.03.2015) 

 
 

 
 

 


