
TELEVİZYON 
VE RADYO 
KANALLARINI 
ADAYLARA 
EŞİT FIRSAT 
TANIMAYA 
ÇAĞIRIYORUZ

Kampanya dönemlerinde, 
televizyon ve radyo 
kanallarının, eşitlik 
ve hakkaniyetin 
sağlanmasında 
vatandaşlara karşı 
sorumluluğu vardır. 
Biz vatandaşlar, 
oylarımızı kullanmadan 
önce, adaylar ile ilgili 
öğrenebildiğimiz kadar 
çok bilgiye ulaşmak 
istiyoruz.
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10 Ağustos’ta gerçekleşecek 
Cumhurbaşkanı seçimi çok özel bir 
seçim. Halkın Cumhurbaşkanı’nı 
doğrudan seçmesiyle, Cumhurbaşkanı 
etik olarak halka karşı sorumlu olacak. 
Vatandaşların Cumhurbaşkanı seçimi 
için ilk defa oy kullanacağı bu süreçte, 
televizyon ve radyo kanalları, adayların 
mesajlarını iletebilmeleri için en önemli 
araçlardır. Denge ve Denetleme Ağı 
olarak “adil, tarafsız ve eşit” bir 
propaganda ortamının sağlanması 
için tüm televizyon kanallarını ve 
radyoları, yayınlarında, adaylara eşit 
fırsat tanımaya çağırıyoruz.

Seçmenler, adayları dinleme ve 
tanıma fırsatı buldukça, oylarını daha 
bilinçli bir şekilde kullanacaklardır. 
Bunun gerçekleşmesi ise, adayların, 
nasıl bir Cumhurbaşkanı olacaklarını, 
büyük oranda, medya vasıtasıyla 
anlatmaları ile mümkündür. Kampanya 
süresi sadece 30 gün olduğu için, 
adayların bütün illeri gezebilmeleri ve 
vatandaşlarla bir araya gelebilmeleri 
çok zor. Televizyon ve radyo kanalları, 
adayların kendilerini tanıtabilmeleri 
açısından büyük önem arz ediyor. Bu 
sebeple her adayın medyaya erişiminin 
eşit ve adil olarak sağlanması şarttır. 
Kampanya dönemlerinde, televizyon 
ve radyo kanallarının, bu eşitliğin 
ve hakkaniyetin sağlanmasında 
vatandaşlara karşı sorumluluğu vardır. 
Biz vatandaşlar, oylarımızı kullanmadan 
önce, adaylar ile ilgili öğrenebildiğimiz 
kadar çok bilgiye ulaşmak istiyoruz.1

1 Medya, denge ve denetleme sisteminin 
4.kuvvetidir. “Demokrasi kültürünün 
yaygınlaşması ve yerleşmesi için, denge ve 
denetlemeyi sadece güçler ayrılığı olarak değil, 
toplumsal mutabakatı sağlamayı hedefleyen 
bir yaşam biçimi olarak tanımlıyoruz. Denge ve 
Denetleme sistemi; yasama, yürütme, yargı, basın, 
sivil toplum ve vatandaşların demokratik bir 
toplum düzeni için kendi görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde birbirlerinin güçlerini dengelemesi 
ve denetlemesidir.” Ayrıntılı bilgi için bkz. “Denge 
Denetleme Nedir?”Denge ve Denetleme Ağı,  

Bu sebeple, Denge ve Denetleme 
Ağı olarak, bütün televizyon 
ve radyo kanallarını, aşağıdaki 
adımları gönüllü olarak uygulamaya 
çağırıyoruz:2

•	 Kampanya süresince, yaptığınız 
haberlerde ve programlarda, 
adaylara eşit zaman ayırın. 
Fikirlerini, vatandaşlara 
aktarabilmeleri için, her adaya eşit 
fırsat tanıyın.

•	 Seçime katılan bütün adaylara, 
kampanya reklamı sürelerinde eşit 
imkan sağlayın.

•	 Eğer bir adaya ücretsiz yayın süresi 
fırsatı tanıyorsanız, diğer adaylara 
da aynı fırsatı tanıyın.

•	 Kampanya süresince, adayların 
temel konular hakkındaki 
duruşlarını ve fikirlerini, yaptığınız 
yayınlar aracılığıyla paylaşarak, 
seçmenlerin bilgilenmelerini 
sağlayın.

•	 Eşitliği sağladığınızı göstermek 
adına, adaylara hangi programlarda 
yer verildiğinin, bu programların 
sürelerinin ve yayın saatlerinin, 
ücretsiz yayın süresi fırsatı 
tanındıysa, bu sürelerin ve adaylara 
ilişkin yayınladığınız reklamların 
sürelerinin  bilgilerini, kamuoyuyla 
paylaşınız.

http://birarada.org/kategori/denge-denetleme-
nedir 

2 Dile getirilen iyi uygulamalar, Kanada Radyo, 
Televizyon ve İletişim Komisyonu’nun “Televizyon 
ve Radyo Üzerinden Seçimler ve Siyasi Reklam-
lar” başlıklı iyi uygulama ilkelerinden alınmıştır. 
Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Elections and Political 
Advertising on TV and Radio, http://www.crtc.
gc.ca/eng/info_sht/b309.htm Yeni Zelanda’da 
da, yasa gereği, her yayın yapan kanal, dile 
getirilen bilgileri, Seçim Komitesi’ne raporlamak 
zorundadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Seçim Ahlakı 
(Electoral Integrity), Seçim Kampanyası (Electoral 
Campaign), http://aceproject.org/ace-en/topics/
ei/eif/eif08/eif08a


