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RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞINA 
 
 
İDARİ YAPTIRIM TALEBİNDE  
BULUNAN   : Türkiye Barolar Birliği 

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak  No: 
8   Balgat Ankara 

VEKİLİ   : Av. Seray Şenfer 
      Aynı adres 
 
KARŞI TARAF  : Beyaz TV 
 
TALEP KONUSU  : Beyaz TV Kanalında 02.04.2015 tarihinde saat 17:00’de yayınlanan 

“Erkan Tan Vakti” adlı programda avukatlar ile ilgili dile getirilen  
       ifade ve beyanların 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların  
       Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile Yayın  
                            Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ e aykırı    
       olması dolayısıyla şikayet ve idari yaptırım talebimizin  
                  sunumudur. 
 
AÇIKLAMALARIMIZ : 

 
Beyaz TV Kanalında 02.04.2015 tarihinde saat 17:00’de yayınlanan “Erkan 

Tan Vakti” adlı programda program sunucusu aşağıda yer verilen beyanlarda bulunmuştur (Ek-1 
program CD görüntüsü) : 

 
“Ya avukatlar açıkça maraza çıkartmak istiyoruz, arıza çıkartmak istiyoruz, 

huzur ve güvenlikten rahatsız oluyoruz desenize be. Onu desenize… 
 
Avukatlar, her an Türkiye’nin dört bir yanına uçakla seyahat ediyorsunuz. 

Yalan mı? Türkiye’nin dört bir yanındaki Adliyelerde sizin davalarınız var, müvekkilleriniz var. 
Havalimanlarına girerken donunuza kadar aranıyorsunuz. Hiç kimse birşey demiyor. Diyemez, 
çünkü normal. Çünkü senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. Adliye’ye girerken niye bu kadar 
arıza çıkarıyorsun. Heee? Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. O teröristler savcıyı değil de, 
aranızdan birini rehin alsaydı ne olacaktı? Gerçi sizin adamlar. Sizi rehin almaz…” 

 
Sunucunun yukarıda alıntılanan ifadeleri gerek 6112 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmeti İlkeleri”  
başlıklı 8. maddesinde yer bulan  
 
“b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik 
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” 
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“c) Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.” 
 
“ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da 
kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler 
içeremez.” 
 
“e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri 
nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez.” 
şeklindeki hükümlerine gerekse alıntılanan hükümler ile aynı ifadeleri içeren “Yayın Hizmeti Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Şöyle ki; 
 

Program sunucusunun ifadeleri bir bütün olarak incelendiğinde;  5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca “yüksek mahkemeler ve adlî, idari ve askeri 
mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcı”ları ile birlikte yargı görevi yapan avukat 
meslektaşlarımıza bilerek sorun çıkarttıkları isnadında bulunulduğu, devamında yaşanan terör 
saldırısının sorumlusu örgütle bağlantı içinde olduklarına dair beyanda bulunulduğu görülmektedir. 

 
Sözü edilen ifadelerin toplumda avukatlara karşı düşmanlığa neden olacak 

biçimde nefret duyguları yaratacak nitelik ve ağırlıkta olduğu, adalet hizmetinde olan hakim, savcı 
gibi yargı görevi yapan avukatlara yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı 
veya iftira niteliğinde beyanlar olduğu ve bu haliyle anılan programın hukukun üstünlüğü ile adalet 
ve tarafsızlık ilkelerine aykırılık teşkil ettiği açıkça ortadadır. 

 
İftira, suç isnadı niteliğindeki şikayete konu ifadeler, avukatlara yönelik 

toplumda yanlış algı oluşturma çabası olması yanında ayrımcılık da yarattığından; şikayetimize 
konu programın  

• toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmeme veya toplumda nefret 
duyguları oluşturmama 

• hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olmama  
• kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, 

aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içermeme  

şeklinde özetlenecek ilkelerden ne kadar uzak ve sorumsuzca yapıldığının göstergesidir. 
 
SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenler ve şikayetlerimiz uyarınca 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmeti 
İlkeleri”  başlıklı 8. maddesi ile “İdari Yaptırımlar” başlıklı 32. maddesi uyarınca programın 
yayınlandığı Beyaz TV Kanalına idari yaptırım uygulanmasını vekil edenim adına saygılarımla 
dilerim. 
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