T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No: 1850
-KARARRadyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafı ndan Kurulumuz Başkanlığı na gönderilen
03/04/2019 tarihli, E.10024 sayılı yazı da; ATV, A HABER, TGRT HABER, TV NET, 24, ÜLKE
TV, BEYAZ TV, MELTEM TV, KANAL 7, BENGÜ TÜRK, ULUSAL 1, TV 5, TELE 1, KRT,
HALK TV, T TÜRKİ YEM, AKİT TV, TRT 1, TRT HABER, STAR TV, SHOW TV, KANAL D,
FOX, CNN TÜRK, NTV, HABER TÜRK, HABER GLOBAL ve EM TV logosuyla yayın yapan
kuruluşlara ait izleme ve değerlendirme raporları ve bunlara ilişkin üst kurulun 28/03/2019 tarihli,
2019/14 sayılı toplantısında aldığı kararlar Yüksek Seçim Kurulunun 24/12/2018 tarihli, 2018/1123
sayılı kararına göre sonuçlandırı lmak üzere gönderilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞI GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrası nda "Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her
seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangı ç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının
son Pazar günü oy verme günüdür." hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019
Pazar günü yapılacaktır.
Ulusal iradenin sağlıklı ve serbest biçimde oluşabilmesi amacıyla Anayasanın 79.
maddesiyle; seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılması kurala bağlanmış; seçimlerin
başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri
yapma ve yaptırma, seçim konulanyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve
kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.
Kamuoyunu etkileyip, yönlendirebilmeleri nedeniyle radyo ve televizyon yayınları, seçim
döneminde daha ayrıntılı ve özenle uygulanması gereken usul ve esaslara tabi tutulmuştur. 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkı nda Kanun ile 6112 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkı nda Kanun, radyo ve televizyon, basın, iletişim
araçları ve internet yayınları ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.
6112 sayılı Kanunun;
"Seçim dönemlerinde yayınlar" başlıklı 30. maddesinin;
Birinci fıkrası nda; "Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin
usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir."
İkinci fıkrası nda; "Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarmı n seçim dönemlerindeki
yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir."
Üçüncü fıkrası nda; "26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkı nda Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu
kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir."
298 sayılı Kanunun 55/A maddesinin;
Birinci fıkrası nda; "Seçimlerin başlangı ç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel
radyo ve televizyon kuruluşları, yapacakları yayınlarda 2954 sayı lı Türkiye Radyo ve Televizyon
Kanununun 5, 20, 22 ve 23. maddeleri ile 31. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tabidir."
İkinci fıkrası nda; "Seçimin başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden önceki yirmi
dört saate kadar olan sürede, siyasi partiler veya adaylar radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı
ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açı klayabilirler. Siyasi
partiler veya adayların açı k veya kapalı yer toplantı ları , 'iadyo ve televizyonlarda canlı olarak
yayı nlanabilir."
hükümleri yer almaktadır.
298 sayılı Kanunun özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçlar başlıklı 149/A
maddesinde; aynı Kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek esaslara
aykırı yayın yapılması halinde uygulanacak "cezalar" belirlenmiş iken 298 sayılı Kanunun 149/A
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maddesi Resmi Gazete'nin 9 Şubat 2017 tarihli 29974 sayılı nüshasında yayı mlanan 687 sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkı nda Kanun Hükmünde
Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Radyo ve Televizyon yayınlarından eşit olarak yararlanı lması konusunda düzenlemeler
yasalarımızda yer aldığı halde buna aykırı hareketler 687 sayılı Olağanüstü Hal kapsamı nda bazı
düzenlemeler yapı lması hakkı nda kanun hükmünde kararnamenin 10. maddesinin yürürlüğe
girmesiyle müeyyidesiz bırakılmıştı r. Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili Kurulumuzun cezai işlem
yapması mümkün değildir.
Tüm bu nedenlerle; Özel radyo ve Televizyonların 298 sayılı Kanunun 55/A maddesi ile
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek cezalara aykırı yayın yapmaları halinde verilecek cezalara
ilişkin 298 sayılı Kanunun 149/A maddesi, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamı nda Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırıldığından
RTÜK tarafı ndan gönderilen dosya ile ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına karar vermek
gerekmiştir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Karar verilmesine yer olmadığına,
Karar örneğinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
04/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN

Başkanvekili
Erhan ÇIFTÇI

Üye
Zeki YIĞIT

Üye
Üye
Üye
Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ Kürşat HAMURCU

Üye
Yunus AYKIN

Üye
Faruk KAYMAK

Üye
Nakiddin BUĞDAY

Üye
İlhan HANAĞASI

Üye
Refik EĞRI

