
Medya Hizmet Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantısı – (19 Mart 2015 - SAMSUN) 

 

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

düzenlenen Medya Hizmet Sağlayıcıları Bilgilendirme Toplantısı İstanbul, İzmir ve Ankara'dan 

sonra Samsun'da da gerçekleştirildi. 

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, üçüncüsü Ankara’da ve dördüncüsü Samsun'da düzenlendi. 

Seminere; Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, 

Artvin, Bartın, Bayburt, Karabük ve Kastamonu illerinde yayın yapan kuruluşların temsilcileri 

katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, daha önceki 

yıllarda gerçekleştirilen toplantılarda Karadeniz bölgesindeki medya hizmet sağlayıcıları 

Ankara'ya davet ettiklerini, ancak bu defa Karadeniz Bölgesi yayıncılarına ayrı bir toplantı 

düzenlendiğini, dolayısıyla Karadeniz Bölgesine ayrı bir önem verdiklerini belirtti. Dursun, 

seçim dönemi toplantıları kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara ve Samsun'da gerçekleştirilen 

toplantıların sonuncusunun 27 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirileceğini ifade 

etti. Türkiye'de seçimlere ilişkin bütün faaliyetlerden anayasal olarak Yüksek Seçim 

Kurulu'nun (YSK) sorumlu olduğunu aktaran Dursun, seçim döneminin yayın kuruluşları için 

bir nevi imtihan dönemi olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Dursun, seçim 

döneminin 10 Mart 2015 tarihi itibariyle başladığını ve medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 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, önümüzdeki 7 Haziran Milletvekili seçimiyle 

15 ay içerisinde 3 ayrı seçim dönemi geçirilmiş olacağını 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, YSK'nın geçmişte uyguladığı ekran karartma 

olarak ifade ettiğimiz yayın durdurma cezasını günümüzde uygulamadığına vurgu yaptı. 

Dursun, yayın kuruluşlarınca tekrarlanan yayın ihlallerinin olması halinde, YSK'nın sonraki 

ihlaller için müeyyideyi artırarak verdiğini belirtti. Bir örnek vererek YSK'nın uyguladığı 

müeyyideyi açıklayan Dursun, bir seçim döneminde bir yayın kuruluşunun 40-50 defa program 

durdurma cezası alabildiğine dikkat çekerek, fırsat eşitliği, tarafsızlık, eşitlik, serbestlik ve 

dürüstlük ilkelerinin dikkate alınması gereken önemli ilkeler olduğunu vurguladı. Genel seçime 

katılmak için 30'un üzerinde siyasi partinin YSK'ya başvurduğunu, ancak yaklaşık 20 siyasi 

partinin ve 10 binden fazla adayın ülke genelinde seçime gireceğini belirten Dursun, "Bu 

şartlarda partiler ve adaylar arasında mutlak anlamda fırsat eşitliği sağlamak kolay değil" dedi. 

Dursun, YSK kararları ve 298 Sayılı Kanunla ilgili eleştiriler olsa da belirlenmiş olan yayın 

ilkelerine tüm yayın kuruluşlarının uyması gerektiğini belirterek "Seçim döneminin sorunsuz 

geçmesi, vatandaşın tercihlerinin ulusal irade olarak tecelli etmesi bakımından çok önemlidir" 

diye konuştu. 



Dursun, 2011 yılında 6112 Sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra siyasi reklamların 

yapılmasının mümkün hale geldiğini söyledi. Siyasi reklamların 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu 

maddesinin yanında, YSK'nın 291 Sayılı Kararında da ayrıca düzenlenmiş olduğunu 

vurgulayan Dursun, geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde, siyasi reklamlarda Türk bayrağı ve dini 

ibarelerin kullanılmasıyla ilgili ihlallerin olduğunu belirtti. 

Kamuoyu araştırmalarının yayınlanması konusunda da büyük sıkıntıların olduğunu ifade eden 

Dursun, şöyle devam etti: "Kamuoyu araştırmaları siyasi partiler için çok fazla öneme sahiptir. 

Son yıllarda siyasi partiler ya da araştırma şirketlerince yapılan araştırmaların sonuçları, yayın 

kuruluşlarının farklı programlarında açıklanmaktadır. Kamuoyu araştırmalarıyla ilgili bulgular 

açıklanırken her defasında künye bilgileriyle aktarılmasının zorunlu olduğu bilinmelidir. 

Özellikle ne zaman ve kim tarafından yapıldığı, kimin finanse ettiği, örneklemin kaç kişi olduğu 

gibi detaylarla birlikte açıklanması gerekiyor." 

Dursun, konuşmasında yer verdiği hususlardan dolayı pek çok yayın kuruluşunun müeyyide ile 

karşılaştığını belirterek, "Yayın kuruluşlarının en küçük bir sorunla karşılaşmaması, en büyük 

dileğimizdir" dedi. 

Daha sonra Üst Kurul Üyesi Nurullah Öztürk’ün başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 

Öztürk konuşmacıları davet etmeden önce bir hususa dikkat çekti. 6 yıl önce yine Samsun'a 

geldiğini ifade eden Öztürk, bir fıkra ile yayın kuruluşlarının yayınlarda çok dikkatli olmaları 

gerektiğini vurguladı. Daha sonra, 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 bölümünün ardından Üst Kurul Başkanı Dursun, seçim dönemi yayınlarının 

yanında, sayısal yayıncılığa geçiş ve ihale süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Toplantı sonunda Karadeniz Radyo Televizyon ve İnternet Yayıncıları Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Nihat Alpaslan tarafından Dursun'a plaket takdim edildi. Medya hizmet 

sağlayıcıları bilgilendirme toplantısına Üst Kurul Üyeleri Ali Öztunç ile Süleyman Demirkan 

da katıldılar. (Samsun, 19.03.2015) 

 


