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Çankaya/ANKARA 

DAVALI ı RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU Bilkent/ANKARA 

VEKİLİ : AV. DENİZ ACAR - Aynı Yerde 

DAVANIN ÖZETİ _ 'L Gün Tv logosuyla yayın yapan davacı şirkete ait televizyon kanalında 28.01.2012 

tarihinde yayınlanan "Sebır Sebır" adlı şarkıda ve 24.01.2012 tarihli haberde yer alan ifadeler ile 6112 sayılı 

Kanun'un 8.maddesinin (d) bendi ihlal edildiğinden bahisle aynı Kanun'un 32.maddesinin 1.fıkrası uyarınca "Ana 

Haber Bülteni" program yayınının 12.09.2012 günü saat 19.30'da bir kez durdurulmasına ilişkin Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu'nun 15.08.2012 tarihli ve 25 sayılı kararının; ifade ve haber alma özgürlüğüne aykırı yorum 

yapıldığı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptaline karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ ± Davacı kuruluşun, 6112 sayılı Kanunla öngörülen yayın ilkelerinden "Terörü 

övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güplü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı 

özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder 

şekilde sunamaz." hükmünde yer alan yasaklara aykırı davrandığı, kamu yararı ve hizmeti amacı ile kendilerine 

devletçe verilen bu hakkı kullanırken, kendilerinden beklenilen sorumluluk anlayışını bir kenara iterek, değişik 

düşüncelerin etkisinde kalarak yayın esas ve usullerinden sapma eğilimi gösterdiği ileri sürülerek davanın reddi 

gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü; 

Dava, Gün Tv logosuyla yayın yapan davacı şirkete ait televizyon kanalında 28.01.2012 tarihinde 

yayınlanan "Sebır Sebır" adlı şarkıda ve 24.01.2012 tarihli haberde yer alan ifadeler ile 6112 sayılı Kanunun 

8.maddesinin (d) bendi ihlal edildiğinden bahisle aynı Kanunun 32.maddesinin 1.fıkrası uyarınca "Ana Haber 

Bülteni" program yayınının 12.09.2012 günü saat 19.30'da bir kez durdurulmasına ilişkin Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu'nun 15.08.2012 tarihli ve 25 sayılı kararının iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 

6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun, Yayın hizmeti 

ilkeleri başlıklı 8. maddesinde, "Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu 

fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri;.. 

b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez 

veya toplumda nefret duygulan oluşturamaz... 

d) Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin 

korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün 
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amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz..." hükmüne, İdari yaptırımlar başlıklı 32. maddesinde ise, "Bu Kanunun 

8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (g), (n), (s) ve (ş) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine aykırı yayın 

yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, 

ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idari para 

cezası verilir. İdari para cezası miktarı, radyo kuruluşları ipin bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe 

bağlı medya hizmet sağlayıcıları ipin onbin Türk Lirasından az olamaz. Ayrıca, idari tedbir olarak, ihlale konu 

programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın 

katalogdan çıkarılmasına karar verilir. İhlalin mahiyeti göz önünde bulundurularak, bu fıkra hükümlerine göre idari 

para cezası ile birlikte idari tedbire karar verilebileceği gibi, sadece idari para cezasına veya tedbire de karar 

verilebilir." hükmüne yer verilmiştir. 

Dava dosyasının incelenmesinden, Gün Tv logosuyla yayın yapan davacı şirkete ait televizyon kanalında 

24.01.2012 tarihli Ana Haber Bülteninde, spikerin sunduğu programda "PKK önderi Abdullah ÖCALAN'nın 

üzerindeki ağırlaştırılmış tecride dikkat etmek amacıyla Kürt halkı ayakta. Bir eylemde PKK önderi Abdullah 

ÖCALAN üzerindeki tecride dikkat pekmek ipin Barış Annelerinden geldi. Hükümetin ve Türk Devletinin savaştaki 

ısrarı, Kürt genplerinin yaşamlarının yitirişine neden oluyor." ifadelerine yer verildiği, 28.01.2012 tarihinde saat 

17:45*te yayınlanan müzik programında "İsa Yıldız-Adar" isimli şarkrılar tarafından Kürtpe olarak seslendirilen 

şarkının Türkpe sözleri; "SEBIR SEBIR (SABIR SABIR) Ankara şehrinde, Eskisi gbi söz veriyorlar, Başkent 

Ankara'da, Eskisi gbi söz veriyorlar, Yalan ve dolanlarıyla, Kürtleri uyutuyorlar, Gözaltına alıyorlar, öldürüyorlar, 

Eski yıllardaki gibi, Yalan ve dolanlarıyla, Kürtleri uyutuyorlar, Gözaltıfla alıyorlar, öldürüyorlar, Eski yıllardaki gibi, 

Sabır sabır ya sabır, Nereye kadar bu sabır, Yalan ve dolanlarıyla, Yüreğimiz taş gibi oldu, Sabır sabır ya sabır, 

Nereye kadar bu sabır, Yalan ve dolanlarıyla, Yüreğimiz taş gibi oldu, Biz diyoruz ki kardeşlik, O öldürüyor 

düşmanca, Biz özgürlük istiyoruz, O diyor kölelik diyor. Kap senedir esaret altındayız, Zulüm ve zorbalıklarım 

görüyoruz, Vallahi böyle gepmez, Ya ölüm ya özgürlük, Kap senedir esaret altındayız, Zulüm ve zorbalıklarını 

görüyoruz, Vallahi böyle gepmez, Ya ölüm ya özgürlük, Sabır sabır ya sabır, Nereye kadar bu sabır, Yalan ve 

dolanlarıyla, Yüreğimiz taş gibi oldu, Sabır sabır ya sabır, Nereye kadar bu sabır, Yalan ve dolanlarıyla, Yüreğimiz 

taş gjbi oldu, Altık yeter, esarete artık yeter, Kölelik ölsün artık, Kardeşpe birbirlerinize el ele verelim, Hep birlikte 

pağıraitm. Ya ölüm ya özgürlük! Ya ölüm ya özgürlük, Sabır sabr ya sabır, Nereye kadar sabır, Yalan ve 

dolanlarıyla, Yüreğimiz taş gibi oldu." şeklinde yayın yapılması üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 

15.08.2012 tarihli ve 25 sayılı kararı ile; 6112 sayılı Kanunun 8. maddesinin (b) bendinin ihlali nedeniyle 

11.026,00-TL idari para cezası ile cezalandırıldığı, 6112 sayılı Kanun'un 8.maddesinin (d) bendinin ihlal 

edildiğinden bahisle anılan Kanunun 32.maddesinin 1.fıkrası uyarınca "Ana Haber Bülteni" program yayınının 

12.09,2012 günü saat 19.30'da bir kez durdurulmasına karar verildiği, davacı şirket tarafından, Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu'nun 15.08.2012 tarihli ve 25 sayılı kararının, Ana Haber Bülteni program yayınının 

12.09.2012 günü saat 19.30'da bir kez durdurulmasına ilişkin kısmının iptaline karar verilmesi istemiyle bakılan 

davanın apıldığı anlaşılmaktadır. 

Dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, söz konusu yayınların iperiğinin ve sunum şeklinin, 
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terör örgütünü överek teşvik ettiği, terör örgütünün güplü olduğu izlenimini yaratacak şekilde korkutucu ve yıldırıcı 

özelliklerini yansıtıcı nitelikte olduğu kanaatine varılmış olup, eylemin karşılığı olarak belirlenen 6112 Sayılı Radyo 

ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8/(d) ve 32/1. maddesi hükmünün uygulanması 

suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Apıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 190,90 TL yargılama giderinin davacı 

üzerinde bırakılmasına, kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 

belirlenen 750,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın 

kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün iperisinde Danıştay'a 

temyiz yolu apık olmak üzere, 27/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 

SEMA AKIN 

27041 

Üye 

ASSİYE SOLAK 

101140 

üye 

EMRE ALTINDAĞ 

152965 

YARGILAMA GİDERLERİ: 

Başvuru Harcı 

Karar Harcı 

Y D. Harcı 

Vekalet Harcı 

Y.D. İtiraz Harcı 

Posta Gideri 

Toplam 

21,15 TL 

21,15 TL 

34,80 TL 

3,30 TL 

57,50 TL 

53,00 TL 

190,90 TL 
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