
Medya Hizmet Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantısı – (17 Mart 2015 - ANKARA) 

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

düzenlenen Medya Hizmet Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantılarının üçüncüsü Ankara'da 

gerçekleştirildi. 

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların seçim döneminde uyulması gereken yayın usul ve 

esasları ile Yüksek Seçim Kurulu kararları konusunda yayın kuruluşlarını bilgilendirmek üzere 

RTÜK tarafından ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan tüm radyo ve televizyon kuruluşlarına 

yönelik olarak İstanbul’da başlayan seminerlerin ikincisi İzmir’de ve üçüncüsü Ankara’da 

düzenlendi. 

Ankara’daki seminere; Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Konya, Karaman, 

Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, 

Adana ve Mersin illerinde yayın yapan kuruluşların temsilcileri katıldı. 

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Türkiye'de 

seçim mevzuatı kapsamında seçime ilişkin bütün faaliyetlerden anayasal olarak Yüksek Seçim 

Kurulunun (YSK) sorumlu olduğunu belirtti. Dursun, seçim döneminin görsel işitsel medya 

için bir imtihan dönemi olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekerek, seçim döneminin 10 

Mart 2015 tarihi itibariyle başladığını ve radyo ve televizyon kuruluşlarının bu dönemde 

YSK'nın belirlediği yayın esaslarına uymaları gerektiğini belirtti. 

Üst Kurul Başkanı, 298 Sayılı Kanun ve 6112 Sayılı Kanun ile seçim dönemi yayınlarının açık 

bir şekilde düzenlendiğini, RTÜK'ün YSK tarafından belirlenen ilkelere göre denetim yapıp 

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

2014-2015 döneminin seçimlerle geçen bir dönem olduğunu, 15 ay içerisinde 3 ayrı seçim 

dönemi geçirildiğini aktaran Dursun, RTÜK'ün seçim döneminde yapılan yayınları 

sadece izleme, denetleme ve değerlendirme görevi olduğunu, yayın ihlalleriyle ilgili müeyyide 

verme yetkisinin YSK'ya ait olduğunu vurguladı.  

YSK'nın uyarma, özür dileme, program durdurma, idari para cezası ve yayın durdurma cezası 

verme gibi yetkilerinin olduğuna dikkat çeken Dursun, yayın kuruluşlarınca tekrarlanan yayın 

ihlallerinin olması halinde YSK'nın sonraki ihlaller için müeyyideyi artırarak verdiğini belirtti. 

Dursun; fırsat eşitliği, tarafsızlık, eşitlik, serbestlik ve dürüstlük ilkelerinin dikkate alınması 

gereken önemli ilkeler olduğuna dikkat çekti. Genel seçime katılmak için 31 siyasi partinin 

YSK'ya başvurduğunu, ancak yaklaşık 20 siyasi partinin ve binlerce adayın ülke genelinde 

seçime gireceğini belirten Dursun, "Bu şartlarda partiler ve adaylar arasında mutlak anlamda 

fırsat eşitliği sağlamak oldukça zordur" dedi. Dursun, YSK kararları ve 298 Sayılı Kanunla 

ilgili eleştiriler olsa da belirlenmiş olan yayın ilkelerine tüm yayın kuruluşlarının uyması 

gerektiğini belirterek şöyle devam etti:  

"Seçim döneminin sorunsuz geçmesi arzumuzdur. YSK kararlarına uyulması, sıkıntısız bir 

seçim dönemi geçirilmesi açısından çok önemlidir. Böylece yayın kuruluşları milli iradenin 

tecelli sürecine ve demokrasiye katkıda bulunmuş olacaklardır." 

Dursun, 6112 Sayılı Yasanın önemli yeniliklerinden birinin de siyasi reklamlar olduğunu 

vurguladı. Siyasi reklamların 6112 Sayılı Kanunun yanında, YSK'nın 291 sayılı kararında 



da ayrıca düzenlenmiş olduğunu vurgulayan Dursun, geçen seçim döneminde siyasi 

reklamlarda Türk bayrağının ve dini ibarelerin kullanılması konularında ihlallerin olduğunu 

belirtti. 

Kamuoyu araştırmalarının yayınlanması konusunda da birtakım sıkıntıların olduğunu aktaran 

Dursun, şu şekilde devam etti:  

"Kamuoyu araştırmalarının bulguları açıklanırken her zaman künye bilgileriyle aktarılmasının 

zorunlu olduğu bilinmelidir. Özellikle ne zaman ve kim tarafından yapıldığı, kimin finanse 

ettiği, örneklemin kaç kişi olduğu gibi detaylara yer verilmesi gerekiyor." 

Daha sonra Üst Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu’nun 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 Emir M. Ulucak, Genel Yayın İlkeleri ve Başlıca Yayın İhlalleri; İzin ve Tahsisler 

Dairesi Başkanı Muhsin Kılıç, Sayısal Yayıncılık ve İhale Süreci konularında bilgi verdiler. 

Soru cevap bölümünde seçim dönemi yayınlarının yanı sıra farklı konularda sorulan sorulara 

da cevap verildi.  Soru cevap bölümünün ardından Üst Kurul Başkanı Dursun, seçim dönemi 

yayınlarının yanında, sayısal yayıncılığa geçiş ve ihale süreci hakkında değerlendirme yaptı. 

Medya hizmet sağlayıcıları bilgilendirme toplantısına Üst Kurul Üyeleri Nurullah Öztürk, Ali 

Öztunç, Ersin Öngel ile Süleyman Demirkan da katıldılar. (Ankara, 17.03.2015) 

 
 

 

  
 


