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Konu  : Show TV’de yayınlanan Cesur Yürek adlı dizi filmin yayıncılık 

ilkelerine aykırılığı nedeniyle hakkında idari yaptırım kararı 

verilmesi istemidir. 

 

Açıklamalar   :  
 

Show TV adlı televizyon kanalında yayınlanan ve genel olarak şiddeti özendiren, 

kanıksatan bir dizi olduğu anlaşılan “Cesur Yürek” adlı televizyon dizisinin 

http://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/cesur-yurek-sezon-1-bolum-9-izle/27270 internet 

adresinden de erişilebilen 08.12.2016 tarihinde yayınlanan 9.bölümünün ekteki CD’de yer 

alan kısımlarında özel olarak sağlık çalışanlarına yönelen şiddet izlenmektedir.  

 

Sözü edilen kısımlarda; sağlık hizmeti sunumu sırasında ameliyathane ortamına giren hasta 

yakınının, kendi hastasına zarar vereceği uyarısı karşısında zorbalık olarak 

adlandırılabilecek eylemlerde bulunduğu, sağlık çalışanlarını silahla tehdit ettiği, yaşam 

haklarına kast ettiği, uyguladığı şiddet ile hekimin mesleki bağımsızlığını ve sağlık hizmeti 

sunumunun koşullarını ortadan kaldırdığı görülmektedir. Ayrıca kalbinin durması üzerine 

reanimasyon sırasında hastanın eksitus kabul edildiğinin belirtildiği sahnede, hasta 

yakınının yine silah zoruyla canlandırma uygulamalarına devam ettirdiğine ve bunun 

sonucunda hastanın yaşama döndüğüne de seyirci olunmaktadır. 

 

Bütün bu görüntüler, sağlık çalışanlarına karşı giderek artan şiddeti özendiren, besleyen, 

teşvik eden, normalleştiren ve kanıksatan bir nitelik taşımaktadır. Aynı zamanda hekimlerin 

onur ve saygınlıklarını zedeleyici olan görüntüler içinde, toplumun hekimlere duyduğu 

güveni sarsıcı ögeler de bulunmaktadır. 

 

Bilindiği gibi “Yayın hizmet ilkeleri”nin neler olduğu 6112 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinde 

sayılmıştır. Buna göre yayınlar;  

 

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. 

g) Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte 

olamaz. 

http://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/cesur-yurek-sezon-1-bolum-9-izle/27270


ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez. 

l) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik 

edemez. 

ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz. 

 

Yine aynı maddenin (m) bendi uyarınca “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan 

doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba 

ve argo kullanımına yer verilemez.” 

 

Maddede, medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerini bu ilkeler doğrultusunda 

ve kamusal sorumluluk anlayışıyla yürütecekleri vurgulanmıştır. Ne var ki şikayete 

konu yayın, anılan ilkeleri ihlal etmiştir. 

 

Televizyon yayınlarının, şiddet kültürünün yeşertilmesinde ve yerleşmesinde önemli 

etkileri bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu kültürün yarattığı olumsuz sonuçların ortadan 

kaldırılması, toplumu kuşatan şiddet politikalarına son verilmesi ve caydırıcı hukuk 

kurallarının kararlılıkla uygulanması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle, yayın ilkelerini 

ihlal eden medya hizmet sağlayıcısı hakkında gerekli işlemlerin yapılması istemiyle Radyo 

Televizyon Üst Kurulu’na başvurmak gerekmiştir. 

 

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle 6112 sayılı Radyo Ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 

32.maddesi uyarınca; anılan Yasanın 8.maddesinin ç, g, ğ, l, m, ş 

bentlerini ihlal eden medya hizmet sağlayıcısına üst sınırdan idari 

para cezası verilmesine, ayrıca idarî tedbir olarak, ihlale konu 

programın yayınının durdurulmasına ve programın katalogdan 

çıkarılmasına karar verilmesini vekil olarak talep ederim. 

Saygılarımla, 12.12.2016 

 

          Türk Tabipleri Birliği 

              Vekili 

             Av. L. Verda Ersoy 

Eki: 
1. Vekaletname örneği 

2. İhlal içeren yayın görüntülerinin bulunduğu CD 


