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YÖNETMELİK

Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulundan:

YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2011 tar�hl� ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın H�zmet� Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Alt yazı: Program kaydı veya yayın esnasında, çoğunlukla ekranın alt bölümüne yerleşt�r�len, sab�t ve/veya
hareketl� olarak ver�len yazılı b�lg�, d�yalog ve met�nler�,

b) Bant reklam: Program yayını esnasında ekrandak� görüntü üzer�nde, programın bütünlüğünü bozmamak
kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, h�zmet veya kuruluşun reklamının görüntüyü çerçevelemek yoluyla ya da alt yazı �le
veya logosunu göstermek suret�yle yapılmasını,

c) B�lg� �let�ş�m araçları: Telekomün�kasyon alt yapısı kullanılarak ses, görüntü, mesaj ve benzer� b�lg�ler�n
�let�m�n� sağlamakta kullanılan s�stem�,

ç) B�l�nçaltı tekn�ğ� �le t�car� �let�ş�m: Yayın h�zmetler�nde ancak b�l�nçaltıyla algılanab�lecek görüntüler ve
sesler kullanılarak, ürün veya h�zmetler�n tanıtılmasına �l�şk�n mesajlar �çeren t�car� �let�ş�m�,

d) Bölünmüş ekran: Telev�zyon ekranının b�rden çok geometr�k şek�llere bölünmek suret�yle, bu bölümler�n
aynı veya farklı konuların �şlenmes� �ç�n kullanılmasını,

e) Canlı yayın: Gerçek ya da tüzel k�ş�lerce hazırlanmış yayın h�zmet �çer�ğ�n�n, anında, naklen veya
stüdyodan, �let�ld�ğ� yayını,

f) Ç�zg� f�lm: Ser� olarak fotoğraflanmış ç�z�m, obje veya b�lg�sayar graf�kler� vasıtasıyla oluşturulmuş f�lm�,

g) Ed�toryal sorumluluk: Programların �çer�ğ� ve seç�m� �le radyo ve telev�zyon yayın h�zmetler�nde b�r yayın
akış ç�zelges�, �steğe bağlı yayın h�zmetler�nde �se b�r katalog �ç�nde sunulmasına �l�şk�n düzenleme ve kontrol
yetk�s�ne sah�p olmayı,

ğ) G�zl� t�carî �let�ş�m: Medya h�zmet sağlayıcı tarafından reklam yapmak maksadıyla veya kamuyu
yönlend�reb�lecek şek�lde; mal veya h�zmet üret�c�s�n�n faal�yet�n�n, t�carî markasının, adının, h�zmet�n�n ve ürününün
reklam kuşakları dışında ve reklam yapıldığına �l�şk�n açıklayıcı b�r ses veya görüntü bulunmaksızın programlarda
sözcükler veya res�mler �le tanıtılmasını,

h) Haber: Kamuoyunu b�lg�lend�rme amacıyla ve nesnel b�r bakış açısıyla �zley�c� ve d�nley�c�lere �let�len
güncel, toplumsal, ekonom�k, s�yasal, kültürel ve benzer� olay, konu ve gel�şmeler�,

ı) Haber bülten�: Kamuoyunu b�lg�lend�rmek amacıyla, güncel toplumsal, ekonom�k, s�yasal, kültürel ve
benzer� olay, konu ve gel�şmeler�n, derlenerek, �zley�c� veya d�nley�c�lere, düzenl� olarak, bel�rl� saatlerde sunulduğu
program türünü,

�) Haber programları: Kamuoyunu b�lg�lend�rmek amacıyla güncel olay, konu ve gel�şmeler� ayrıntılarıyla ele
alan ve değerlend�ren, b�ld�r�, sunum, söylev, mülakat, söyleş�, tartışma formatında gerçekleşt�r�len, bel�rl� yayın gün
ve saat�nde ve düzenl� b�ç�mde �zley�c� ya da d�nley�c�lere sunulan program türünü,

j) İlet�m: Yayın h�zmetler�n�n �lk olarak sağlanmasını,



k) İsteğe bağlı yayın h�zmet�: Programların kullanıcının seçt�ğ� b�r zamanda ve münfer�t �steğ� üzer�ne medya
h�zmet sağlayıcı tarafından düzenlenm�ş b�r program kataloğuna bağlı olarak �zlend�ğ� veya d�nlend�ğ� yayın
h�zmet�n�,

l) Kamu spotu: Üst Kurul tarafından tavs�ye ed�len ve ücrets�z yayınlanan kamu h�zmet� duyurularını,

m) Kısa göster�m: Kamuoyu �ç�n önem taşıyan münhasır yayın hakkı olan güncel b�r olayın öneml� kısımları
hakkında kamuyu b�lg�lend�rmek amacı taşıyan görüntü ve sesler�n kısa geç�şler�n�,

n) Kanun: 15/2/2011 tar�hl� ve 6112 sayılı Radyo ve Telev�zyonların Kuruluş ve Yayın H�zmetler� Hakkında
Kanunu,

o) Korumalı saatler: Çocuk ve gençler�n, yayınları �zleme veya d�nleme �ht�mal� olan 24:00-05:00 saat aralığı
dışındak� zaman d�l�m�n�,

ö) Koruyucu sembol: Yayın h�zmet�n�n �çer�ğ� hakkında �zley�c�ler�n b�lg�lend�r�lmes� amacıyla medya h�zmet
sağlayıcılar tarafından kullanılan ortak semboller�,

p) Logo/çağrı �şaret�: Medya h�zmet sağlayıcılarının Üst Kurul ve �lg�l� kurumlara tesc�l ett�rmek zorunda
oldukları h�zmet adının veya bu adın harf veya sözcükler�n�n blok hâl�nde graf�k tasv�r�n� veya sesl� duyurusunu,

r) Medya h�zmet sağlayıcı: Radyo, telev�zyon ve �steğe bağlı yayın h�zmet� �çer�ğ�n�n seç�m�nde ed�toryal
sorumluluğu bulunan ve bu h�zmet�n düzenlenme ve yayınlanma b�ç�m�ne karar veren tüzel k�ş�y�,

s) Öneml� olaylar: Toplum �ç�n büyük önem taşıdığı kabul ed�len ve ülken�n genel�ne ücrets�z ve ş�fres�z yayın
yapan telev�zyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara
konu olan spor ve kültür olaylarını,

ş) Program destekleme: Yayın h�zmet�n�n sağlanmasıyla veya görsel-�ş�tsel eserler�n üret�m�yle bağlantılı
olmayan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n adını, markasını, logosunu, �majını, faal�yetler�n� veya ürünler�n� tanıtmak
amacıyla programlara yönel�k yaptığı her türlü katkıyı,

t) Program tanıtımı: Medya h�zmet sağlayıcının, �zlenmes�n� veya d�nlenmes�n� teşv�k etmek amacıyla, kend�
programlarının konusunu ve özell�kler�n� tanıtmak, yayın günü ve saat�n� duyurmak veya hatırlatmak üzere yaptığı
yayın türünü,

u) Radyo ve telev�zyon reklamı: Taşınmazlar, hak ve yükümlülükler dâh�l olmak üzere mal veya h�zmetler�n
tem�n�n� teşv�k etmek, b�r amaç veya düşüncey� yaymak veya başka etk�ler� oluşturmak amacıyla t�caret, �ş, zanaat
veya b�r meslekle bağlantılı gerçek ve tüzel k�ş� tarafından, b�r ücret veya benzer� b�r karşılıkla yapılan her türlü
duyuru veya öz tanıtım yayınını,

ü) Reklam kapağı: Telev�zyonlarda reklam kuşaklarının g�r�ş�nde ve çıkışında kullanılan, �zley�c�y� reklam
yapıldığı yönünde b�lg�lend�rmeye yönel�k görüntülü ve sesl� uyarıyı,

v) Reklam kuşağı: B�r ya da b�rden çok reklamın kes�nt�s�z olarak ver�ld�ğ� reklam programını,

y) Sağlık beyanı: İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya
bel�rt�ler�ne karşı etk�l� olduğunu, koruduğunu, tedav� ett�ğ�n� bel�rten, �ler� süren veya �ma eden tüm �fadeler�,

z) Tele-alışver�ş: Taşınmazlar, hak ve yükümlülükler dâh�l olmak üzere, mal veya h�zmetler�n b�r ücret
karşılığında tem�n� amacıyla kamuya yönel�k doğrudan arz yayınını,

aa) Tele-alışver�ş kapağı: Telev�zyonlarda tele-alışver�ş yayınlarının g�r�ş�nde ve çıkışında kullanılan,
�zley�c�y� tele-alışver�ş yayını yapıldığı yönünde b�lg�lend�rmeye yönel�k görüntülü ve sesl� uyarıyı,

bb) Temat�k yayın: Günlük yayın süres�n�n en az yüzde yetm�ş�n� haber, belgesel, eğ�t�m, ekonom�, kültür,
tar�h, spor, müz�k, s�nema, d�z� f�lm, pazarlama veya benzer� konularda olmak üzere sadece bell� b�r türe veya genel
�zley�c� k�tles� dışında bell� b�r �zley�c� kes�m�n� hedef alan programlara ayıran yayını,



cc) T�carî �let�ş�m: Radyo ve telev�zyon reklamları, program desteklemes�, tele-alışver�ş ve ürün yerleşt�rmey�
de kapsamak üzere, ekonom�k b�r faal�yette bulunan gerçek veya tüzel k�ş�n�n, ürün, h�zmet veya �majını, doğrudan
veya dolaylı olarak tanıtmak amacıyla tasarlanmış sesl� veya sess�z görüntüler�n b�r ücret veya benzer� b�r karşılıkla ya
da öz tanıtım amacıyla b�r programla b�rl�kte ya da b�r program �ç�ne yerleşt�r�lerek ver�lmes�n�,

çç) Ürün yerleşt�rme: B�r ürün, h�zmet veya t�carî markanın, ücret veya benzer� b�r karşılıkla program �ç�ne
dâh�l ed�lerek veya bunlara atıf yapılarak, program �ç�nde ver�ld�ğ� her tür t�carî �let�ş�m�,

dd) Üst Kurul: Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulunu,

ee) Yayın h�zmet�: Medya h�zmet sağlayıcının ed�toryal sorumluluğu altında ve temel amacı kamuoyunu
b�lg�lend�rmek, eğlend�rmek veya eğ�tmek üzere elektron�k �let�ş�m şebekeler� yoluyla program sunmak olan, b�reysel
�let�ş�m har�ç olmak üzere, telev�zyon yayın h�zmet�, �steğe bağlı yayın h�zmet� ve t�carî �let�ş�m �le radyo yayın
h�zmet�n�,

ff) Yayın planı: Kanun ve bu Yönetmel�k uyarınca, medya h�zmet sağlayıcıların, yayın h�zmetler�n�n gün, saat
ve süreler�n� bel�rtmek üzere hazırlayacağı yayın akış düzen�n�,

gg) Yayıncı: Telev�zyon ve/veya radyo yayın h�zmet� veren medya h�zmet sağlayıcıyı,

ğğ) Yen�den �let�m: B�r medya h�zmet sağlayıcı tarafından sunulan yayın h�zmet�n�n bütününün veya büyük b�r
bölümünün, kullanılan tekn�k araç ne olursa olsun alınmasını ve eş zamanlı olarak değ�ş�kl�k yapılmadan �let�lmes�n�,

hh) Zararlı �çer�k: Yayın h�zmetler�nde, çocuk ve gençler�n f�z�ksel, z�h�nsel veya ahlakî gel�ş�m�n� olumsuz
etk�leyeb�lecek türdek� yayın �çer�ğ�n�,

ıı) Zorunlu yayın: Kanunlar çerçeves�nde yayınlanması mecbur� olan ve kamu kurumlarınca hazırlanıp Üst
Kurulca uygun görüşle yayın kuruluşlarına gönder�len yayınları,

�fade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(4) Medya h�zmet sağlayıcılar, yen�den �let�m� yapılacak yayın h�zmet�n�n başında yayınların kaynak
kuruluşu �le programın �sm�n� bel�rt�r, ayrıca radyolarda sesl� olarak yayının başında “Bu b�r yen�den �let�md�r.”
�fades�n� yayınlar. Telev�zyon yayın h�zmet�nde yen�den �let�m yayınları boyunca, yayınların kaynak kuruluş logosu
yen�den �let�m� yapan kuruluşun logosu �le b�rl�kte ekranda bulundurulur.”

“(5) Yen�den �let�m�n b�r medya h�zmet sağlayıcı tarafından gerçekleşt�r�lmes� hal�nde, medya h�zmet
sağlayıcı, yayında h�çb�r değ�ş�kl�k yapmamak ve yen�den �let�len yayının akışını değ�şt�rmemek kaydıyla t�car�
�let�ş�m yerleşt�rmes� yapab�l�r.

(6) Yen�den �let�m� yapacak medya h�zmet sağlayıcı yen�den �let�m�n� yaptığı yayın h�zmet�n�n ed�toryal
sorumluluğuna sah�pt�r.

(7) B�r başka ülken�n yargı yetk�s� altındak� yayınların yen�den �let�m� esnasında yayınların Avrupa Sınırötes�
Telev�zyon Sözleşmes� ve 6112 sayılı Kanun hükümler�n� �hlal etmes� durumunda Üst Kurulca kaynak Devlet�n �lg�l�
merc�ler� nezd�nde g�r�ş�mde bulunulur.

a) Eğer tesp�t ed�len �hlal öneml� toplumsal sorunlar doğuran açık, c�dd� ve ağır özell�kte ve Sözleşmen�n 7 nc�
maddes�n�n 1 �nc� veya 2 nc� paragraflarına, 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� paragrafının �lk cümles�ne, 13 üncü maddes�n�n
b�r�nc� paragrafının �lk cümles�ne, 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� veya üçüncü paragrafına veya 15 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� veya üçüncü paragrafına veya 6112 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) veya (n)
bentler�ne, �k�nc� veya üçüncü fıkralarına, 9 uncu, 10 uncu ve 11 �nc� madde hükümler�ne aykırı �se ve �hlal�n
b�ld�r�m�n� tak�p eden 15 gün �ç�nde devam ederse Üst Kurul söz konusu yayın h�zmet�n�n yen�den �let�m�n� altı aya
kadar durdurulab�l�r.



b) (a) bend�nde sayılanlar har�ç ve Sözleşmen�n 7 nc� maddes�n�n üçüncü paragrafı veya 8 �nc�, 9 uncu veya 10
uncu maddeler dışındak� hükümler� �le 6112 sayılı Kanunun d�ğer hükümler�n�n �hlal�n�n sek�z ay devam etmes�
durumunda da Üst Kurul söz konusu yayın h�zmet�n�n yen�den �let�m�n� altı aya kadar durdurulab�l�r.

c) Yukarıda bel�rt�len usulde �şlemler tes�s ed�lmes�ne rağmen çözüme ulaşılamazsa Sözleşmen�n �lg�l�
hükümler� gereğ�nce �şlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ), (h) ve (ı) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve engell�lere karşı �st�smar �çeremez ve ş�ddet� teşv�k edemez. Bunlara karşı her
türlü ayrımcılık, f�z�ksel, duygusal, sözel ve c�nsel ş�ddet teşv�k ed�lemez. Çocukların yer aldığı sahneler�n �çer�ğ�, bu
programlara katılan ya da bunlarda rol alan çocukların f�z�ksel, z�h�nsel veya duygusal gel�ş�m�ne zarar verecek
unsurlar �çeremez. Çocuklara yönel�k ver�lecek ödüller onların yaş aralığına uygun olmalıdır.

h) Alkol, tütün ürünler� ve uyuşturucu g�b� bağımlılık yapıcı madde kullanımı �le kumar oynamayı özend�r�c�
n�tel�kte olamaz. Yetk�l� makamlarca ya da bunların �zn�yle düzenlenen şans oyunlarının yer aldığı yayınlar; bu tür
oyunların madd�, sosyal veya duygusal açıdan zarara sebeb�yet verecek şek�lde oynanmasını teşv�k edemez.

ı) Haber bültenler� ve haber programları, tarafsızlık, gerçekl�k ve doğruluk �lkeler�n� esas almak ve toplumda
özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek �lkeler� çerçeves�nde mümkün
olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan em�n olunmaksızın yayınlanamaz; haber�n ver�l�ş�nde abartılı
ses ve görüntüye, doğal ses�n dışında efekt ve müz�ğe yer ver�lemez; görüntüler�n arş�v veya canlandırma n�tel�ğ� �le
haber ajanslarından veya başka b�r medya kaynağından alınan haberler�n kaynağının bel�rt�lmes� zorunludur. Canlı
yayınların “canlı” olduğu açıkça bel�rt�l�r. Canlı yayınların tekrarında �se kısa mesaj �le programa katılma, telefon
bağlantısı ve benzer� şek�lde �zley�c�ler�n mağdur�yet�ne sebep olacak duyulara yer ver�lmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n altıncı fıkrasının (b) bend�nde yer alan “özürlülük” 
�bares� “engell�l�k” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya (c) bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� (ç) bend� eklenm�ş,
yed�nc� ve sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aşağıdak� dokuzuncu fıkra eklenm�şt�r.

“ç) Gıda takv�yes�, b�tk�sel ürünler, çeş�tl� c�hazlar ve bunlar dışındak� herhang� b�r ürünün sağlık beyanı �le
�laç g�b� algılanmasına sebeb�yet ver�lemez.”

“(7) Genel beslenme d�yetler�nde aşırı tüket�m� tavs�ye ed�lmeyen yağ, yağa dönüşen as�tler, tuz/sodyum ve
şeker g�b� gıda ve maddeler� �çeren y�yecek ve �çecekler�n t�carî �let�ş�m�;

a) Çocuk programlarının başında ve sonunda veya bu programların �ç�nde yapılamaz.

b) D�ğer programlarla b�rl�kte veya bu programların �ç�nde yapılması durumunda, ekranın alt kısmında
�zley�c�ler tarafından rahatça okunab�l�r,  akar bant şekl�nde yayınlanacak ve �çer�s�nde düzenl� ve dengel� beslenmey�
teşv�k eden �fadelere yer veren yazılı uyarılarla b�rl�kte yapılır.

c) Genel beslenme d�yetler�nde aşırı tüket�m� tavs�ye ed�lmeyen y�yecek ve �çecekler�n tesp�t�nde, Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlanan l�ste esas alınır.

(8) T�car� �let�ş�m yayınlarının ses sev�yes� d�ğer yayın bölümler� �le aynı sev�yede olmak zorundadır. T�car�
�let�ş�m yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses sev�yes� yükselt�lerek veya alçaltılarak �zley�c� veya
d�nley�c� rahatsız ed�lmemel�d�r.”

“(9) S�yas� reklamlar bu maddede düzenlenen t�car� �let�ş�m�n genel esaslarına ve Yüksek Seç�m Kurulunca
bel�rlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� 9/A maddes� eklenm�şt�r.

“Tele-alışver�ş yayın h�zmet� �lkeler�

MADDE 9/A – (1) Tele-alışver�ş yayınlarında, bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�nde yer alan genel esaslar
saklı kalmak kaydıyla;



a) Tüket�c�n�n doğru terc�hler yapab�lmes�n� sağlamak amacıyla, ürün veya h�zmete �l�şk�n kes�n b�lg�ler ver�l�r
ve �zley�c�ler yanılgıya düşürülemez.

b) Ürüne a�t üret�c� f�rma ve üret�m yer� b�lg�ler� ver�l�r.

c) Gerçek dışı olarak “�lk kez”, “son”, “sadece tek b�r sefer”, “sınırlı satış”, “heps� satılmak üzere-satıldı
satılacak” g�b� �fadelerle �zley�c� ürünü satın almaya teşv�k ed�lemez.

ç) B�l�msel ve �stat�st�k� b�lg�ler çarpıtılamaz. Kl�n�k test ya da ürünün performansına da�r test sonuçları, bu
sonuçların resmî b�r kurum tarafından onaylanmış veya akadem�k ve b�l�msel derg� g�b� yerlerde yayınlanmış olması
şartıyla sınırlı olarak ver�leb�l�r.

d) Herhang� b�r ürünün sağlık beyanı �le �laç g�b� algılanmasına sebeb�yet verecek �fadeler kullanılamaz. Gıda
takv�yes� n�tel�ğ�ndek� ürünlere �l�şk�n her çeş�t memnun�yet ve teşekkür yazısı ya da k�ş�ler�n başından geçen ürün
tecrübes�n� anlatan �fade ve görsel sunumlar kullanılamaz. Ürünün kullanılmaması hal�nde sağlığın olumsuz
etk�leneceğ� beyanlarına yer ver�lemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, beş�nc� fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� altıncı fıkra eklenm�şt�r.

“a) Telev�zyon reklam ve tele-alışver�ş kuşaklarının önünde ve b�t�m�nde 3 san�ye süre �le herhang� b�r reklam
unsuru �çermeyen reklam veya tele-alışver�ş kapağı kullanılır. Medya h�zmet sağlayıcıları, reklam veya tele-alışver�ş
kapağı tasarımında serbestt�rler. Ancak reklam veya tele-alışver�ş kuşaklarının önünde kullanılan reklam kapağı �le
b�rl�kte başlamak üzere 6 san�ye süre �le Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alışver�ş g�r�ş logosu yayınlanır. Reklam
veya tele-alışver�ş kuşaklarının b�t�m�nde kullanılan reklam veya tele-alışver�ş kapağı yayını �le son bulacak şek�lde 6
san�ye süre �le Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alışver�ş çıkış logosu yayınlanır. Üst Kurulca reklam süreler�nden
sayılmayacağına ve ücrets�z olarak yayınlanab�leceğ�ne karar ver�lm�ş olan kamu spotlarının yayını sırasında; Ek-2’de
yer alan kamu spotu logosu sürekl� olarak yayınlanır. Zorunlu yayınlarda �se başlangıç ve b�t�şte 6 san�ye süre �le
“ZORUNLU YAYIN” �fades� yayınlanır. Tele-alışver�ş kuşakları yayını boyunca ekranda “TELE-ALIŞVERİŞ”
�bares�ne yer ver�l�r.”

“(6) Spor karşılaşmalarının doğal araları dışında tek reklam uygulamasına �z�n ver�lmez. Tek reklam
uygulamalarında da bu madde hükümler� uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının son cümles� yürürlükten kaldırılmış,
dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) Program tanıtımlarının oranı, b�r saat başından b�r sonrak� saat başına kadark� yayın �ç�nde yüzde beş� (üç
dak�kayı) aşamaz. Bant yoluyla yapılan tanıtımlar da bu süreye dâh�ld�r.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “reklamlarında” �bares� “t�car�
�let�ş�m�nde” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkranın (c) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve (g) bend�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� (ğ) bend� eklenm�şt�r.

“c) Reçeteye tâb� olmayan �laçlar ve tedav�ler�n reklamları dürüstlük �lkes� çerçeves�nde, gerçeğ� yansıtan ve
doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şek�lde hazırlanır. Bu konuda 17/2/2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Beşer� Tıbb� Ürünler�n Sınıflandırılmasına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre hazırlanan ve
her yıl Sağlık Bakanlığınca yayımlanan l�ste esas alınır. Reçeteye tab� olmayan �laç ve tedav�ler�n reklamlarında;
reçetes�z satış �zn� olduğuna ve �çerd�ğ� etk�n maddeye da�r açıklama, telev�zyonlarda görünür ve okunur şek�lde yazı
�le radyolarda �se sözlü olarak yapılır.”

“ğ) Gıda takv�yes�, b�tk�sel ürünler, çeş�tl� c�hazlar ve bunlar dışındak� herhang� b�r ürünün sağlık beyanı �le
�laç g�b� algılanmasına sebeb�yet ver�lemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) B�r program tamamen veya kısmen destek görmüşse, ana destek veren�n t�car� k�ml�ğ� programın başında
ve sonunda, program �ç�ndek� reklam kuşaklarına g�r�ş ve çıkışta görsel ve/veya �ş�tsel unsurlarla 5’er san�ye süre �le



bel�rt�l�r. Kısm� destek verenler�n �s�m, marka, logo, ürün görüntüler� ve �majları, programın sonunda, sadece görsel
unsur kullanılarak, sab�t şek�lde göster�len �s�m, marka ve/veya logolar �ç�n en fazla 3 san�ye, akan şek�lde göster�len
�s�m, marka ve/veya logolar �ç�n �se, her b�r �s�m, marka ve/veya logo �ç�n 3 san�yey� aşmamak üzere toplamda en
fazla 30 san�ye göster�leb�l�r. Bu uygulama, haber bültenler� �ç�n; sadece sunucu kostümüne �l�şk�n ve 3 san�yey�
geçmemek kaydıyla uygulanır. Destek veren�n �sm�, markası, logosu, ürün görüntüler� ve �majı dışında h�çb�r görüntü
ve �fadeye yer ver�lemez.”

“(3) Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü b�r k�ş�ye a�t mal ve h�zmetlere atıfta bulunulamaz
ve bunların alınması, satılması ve k�ralanması teşv�k ed�lemez. Destekleyen f�rma �sm� program adının b�r parçası
olarak kullanılamaz. Destek verene a�t mal ve h�zmetler�n ürün yerleşt�rmes� yapılamaz. Desteklenen programda
programı destekleyen�n bant reklam uygulaması program destekleyene b�r atıf olarak kabul ed�lmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrasının sonuna “Radyo yayın h�zmetler�nde de bu �fade sözlü olarak aynı usulle bel�rt�l�r.”
cümles� eklenm�ş ve beş�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) S�nema ve telev�zyon �ç�n yapılmış f�lmler, d�z�ler �le spor ve genel eğlence programlarında ürün
yerleşt�rme yapılab�l�r. Radyo yayın h�zmetler�nde de ürün yerleşt�rme yapılab�l�r. Ürün yerleşt�rme uygulamaları
t�carî �let�ş�mle �lg�l� genel esaslara tab�d�r.”

“(3) Genel olarak, ürün yerleşt�rme, programın bütünlüğünü bozmamalıdır. Ürün yerleşt�rmede; program �ç�ne
yerleşt�r�len ürünlere aşırı vurgu yapılmasına �z�n ver�lmez. Program �çer�s�ne yerleşt�r�len ürün ve h�zmetler�n
tekrarlar hal�nde sunulması veya göster�lmes�; ürün veya h�zmet�n özell�kler�n�n övülmes� ya da benzer� d�ğer ürün ya
da h�zmetlere göre bell� b�r ürüne yönel�k terc�h b�ld�r�lmes�, ürünlere veya h�zmetlere özel tanıtıcı atıflar yaparak ürün
veya h�zmetler�n k�ralanmasının veya satın alınmasının doğrudan teşv�k ed�lmes�, ürüne �l�şk�n detaylı b�lg� ver�lmes�
ve farklı çek�m tekn�kler�yle ürünün ön plana çıkarılması yasaktır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Temat�k yayın �zn� alan kuruluşlar, günlük yayınlarının t�car� �let�ş�m yayınları har�ç 06:00-24:00 saatler�
arasındak� bölümünün en az %70'�nde, l�sans belges�nde bel�rt�len türe uygun programlara yer vermek zorundadırlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 20 – (1) Kamuoyu �ç�n büyük önem taşıyan her tür güncel olayın münhasır yayın haklarına sah�p
telev�zyon yayıncıları, 5/12/1951 tar�hl� ve 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu kapsamında, d�ğer yayıncılara
âd�l, makul ve eş�tl�kç� b�r temelde bedel� karşılığında kısa göster�m hakkı sağlamak zorundadır.

(2) Kamuoyu �ç�n önem taşıyan güncel olay b�rkaç bağımsız unsurdan oluşuyorsa, her b�r unsur ayrı olarak
değerlend�r�l�r ve her b�r unsur �ç�n b�r kısa göster�m hakkı kullanılab�l�r.

(3) Kamuoyu �ç�n önem taşıyan güncel olayın kısa göster�m hakkı, 90 san�yey� geçemez.

(4) Münhasır yayın haklarına konu güncel olaylara er�ş�m hakkının sağlanması, münhasır yayın hakkına sah�p
telev�zyon yayıncıları tarafından h�çb�r şarta bağlanamaz. Er�ş�m hakkı talep eden d�ğer telev�zyon yayıncıları talepte
bulundukları kısa göster�mler� serbest b�r b�ç�mde seçme hakkına sah�pt�rler.

(5) Kısa göster�mler�n yayınlanmasında münhasır yayın hakkına sah�p telev�zyon yayıncısı bel�rt�l�r ve
yayıncının logosunun herhang� b�r şek�lde görülmes�ne engel olacak uygulamalara yer ver�lmez.

(6) Kısa göster�mler, �lk yayının ardından azam� y�rm� dört saat �çer�s�nde, kaynağını bel�rtmek suret�yle
sadece haber programları �ç�nde ve �steğe bağlı medya h�zmetler�nde �se sadece aynı programın aynı medya h�zmet
sağlayıcı tarafından banttan ver�lmes� durumunda kullanılır.

(7) Kamuoyu �ç�n önem taşıyan güncel olayın kısa göster�m�, olayın gerçekleşmes�n� tak�p eden y�rm� dört saat
�çer�s�nde münhasır hakka sah�p �lk yayıncı tarafından yayınlanmadığı takd�rde �lk yayıncıdan önce yayınlanab�l�r.

(8) Kamuoyu �ç�n önem taşıyan güncel olayın münhasır yayın hakkına sah�p telev�zyon yayıncıları, kısa
göster�m yayını �ç�n d�ğer yayıncılardan bedel� dışında herhang� b�r �lave ücret talep edemez.”



MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc�
fıkrasının (b) bend�n�n sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“(1) Medya h�zmet sağlayıcılar �zley�c� tems�lc�s� bulundurmak zorundadır. İzley�c� tems�lc�ler�, medya h�zmet
sağlayıcıları tarafından, ulusal karasal yayın l�sansına sah�p medya h�zmet sağlayıcılar tarafından görevlend�r�lecek
medya h�zmet sağlayıcılar �ç�n yayıncılık alanında en az on yıllık meslek� tecrübeye sah�p k�ş�ler arasından en az b�r
yıl süreyle görevlend�r�l�rler. D�ğer medya h�zmet sağlayıcılar tarafından görevlend�r�lecek �zley�c� tems�lc�ler� �ç�n
meslek� tecrübeye �l�şk�n süre şartı aranmaz. İzley�c� tems�lc�s�n�n adı ve �let�ş�m b�lg�ler� �le program hakkında
b�ld�r�mler�n nereye ve nasıl yapılacağı programların b�t�m�nde jener�kte uygun yöntemlerle bel�rt�l�r.”

“Resmî �nternet s�tes�nde �zley�c� tems�lc�s�n�n adı, soyadı ve �let�ş�m b�lg�ler� görünür şek�lde yer alır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasının b�r�nc� ve �k�nc� cümles� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“B�r programın hang� yaş grubuna uygun olduğu �se; programdan etk�lenme düzeyler� göz önüne alınarak
oluşturulan Ek-1’de yer alan “Genel İzley�c�”, “7 yaş ve üzer� �ç�n uygundur”, “13 yaş ve üzer� �ç�n uygundur” ve “18
yaş ve üzer� �ç�n uygundur” semboller� �le bel�rt�l�r. 13+ ve 18+ semboller� programın yayını süres�nce ekranın b�r
köşes�nde sab�t ve sürekl� olarak yayınlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� ek maddeler
eklenm�şt�r.

“Engell�ler�n yayın h�zmetler�ne er�ş�m�

EK MADDE 1 – (1) Engell�ler�n yayın h�zmetler�ne d�ğer b�reylerle eş�t koşullarda er�ş�m�n� sağlamak 
amacıyla;

a) Türk�ye Radyo-Telev�zyon Kurumu kanallarında yayınlanan s�nema ve telev�zyon �ç�n yapılmış f�lmler,
d�z�ler �le haber programlarında; üç yıl �ç�nde yüzde otuza, beş yıl �ç�nde yüzde  ell�ye ulaşılacak şek�lde �ş�tme
engell�lere yönel�k altyazı h�zmet� seçeneğ�ne yer ver�lmes� zorunludur.

b) Ulusal karasal yayın l�sansına sah�p özel medya h�zmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan s�nema
ve telev�zyon �ç�n yapılmış f�lmler, d�z�ler �le haber programlarında; üç yıl �ç�nde yüzde y�rm�ye, beş yıl �ç�nde yüzde
kırka ulaşılacak şek�lde engell�lere yönel�k alt yazı h�zmet� seçeneğ�ne geç�lmes� zorunludur.

(2) Türk�ye Radyo-Telev�zyon Kurumu �le ulusal karasal yayın l�sansına sah�p özel medya h�zmet sağlayıcı
kuruluşlar, engell�ler �ç�n get�r�len er�ş�m h�zmetler�yle �lg�l� olarak yukarıda sayılan oranlara �l�şk�n b�r öncek� yıla a�t
�stat�st�ksel ver�ler�, her yılı tak�p eden �lk 3 ay �çer�s�nde Üst Kurul’un �zlemeburo@rtuk.org.tr �nternet adres�ne
elektron�k posta �le gönder�rler.”

“Avrupa eserler�

EK MADDE 2 – (1) Ulusal karasal yayın l�sansına sah�p telev�zyon yayıncıları; haberler, spor olayları,
yarışmalar, reklamlar, tele-alışver�ş ve bağlantılı ver� yayınları �ç�n ayrılan süre dışında kalan yayın süres�n�n en az
yüzde ell�s�n� Avrupa eserler�ne ayırmak zorundadır.

(2) Avrupa eserler�;

a) Avrupa B�rl�ğ�ne Üye Devletlerde üret�len eserler�,

b) Avrupa Konsey� Sınırötes� Telev�zyon Sözleşmes�ne taraf olan ve aşağıdak� üçüncü fıkrada yer alan
koşulları yer�ne get�ren üçüncü Avrupa devletler� tarafından üret�len eserler�,

c) Avrupa B�rl�ğ� ve üçüncü ülkeler arasında görsel-�ş�tsel sektör �le �lg�l� akded�len anlaşmalar çerçeves�nde
ortaklaşa üret�len ve bu anlaşmaların her b�r�nde bel�rt�len koşulları yer�ne get�ren eserler�,

�fade eder.



(3) İk�nc� fıkranın (b) ve (c) bentler�n�n uygulanması Avrupa B�rl�ğ�ne üye devletlerde üret�len eserler�n �lg�l�
üçüncü ülkede ayrımcı önlemlere tab� olmaması şartına bağlıdır.

(4) İk�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len eserler, bu hükümlerde bel�rt�len Devletler�n b�r veya b�rden
fazlasında �kamet eden yazar, senar�st ve çalışanlar tarafından üret�len ve esas olarak aşağıdak� üç koşuldan b�r�ne
uyan eserlerd�r:

a) Bu devletler�n b�r veya b�rden fazlasında �kamet eden b�r veya b�rden fazla yapımcı tarafından yapılması.

b) Eserler�n yapımının bu devletler�n b�r veya b�rden fazlasında �kamet eden b�r veya b�rden fazla yapımcı
tarafından denetlenmes� ve kontrol ed�lmes�.

c) Toplam ortak yapım mal�yetler� �ç�nde bu devletler�n ortak yapımcılarının katkısının hak�m olması ve ortak
yapımda adı geçen devletler dışında �kamet eden b�r ya da b�rden fazla yapımcı tarafından kontrol ed�lmemes�.

(5) İk�nc� fıkra kapsamında Avrupa eserler� olmayan ancak Avrupa B�rl�ğ�ne üye devletler �le üçüncü devletler
arasında akded�len �k�l� ortak yapım anlaşmaları çerçeves�nde üret�len eserler, Avrupa B�rl�ğ�ne üye devletler ortak
yapımcılarının üret�m toplam mal�yet�n�n çoğunluğunu karşılaması ve yapımın Avrupa B�rl�ğ�ne üye devletler�n
sınırları dışında �kamet eden b�r ya da b�rden fazla yapımcı tarafından kontrol ed�lmemes� koşuluyla Avrupa eserler�
olarak sayılır.

(6) Ulusal karasal yayın l�sansına sah�p telev�zyon yayıncıları yıllık yayın süreler�n�n en az yüzde onunu
bağımsız yapımcılar tarafından üret�len Avrupa eserler�ne ayıracaklardır.

(7) Ulusal karasal yayın l�sansına sah�p telev�zyon yayıncıları tarafından yayınlanacak bağımsız yapımcıların
Avrupa eserler�n�n en az yüzde ell�s�n�n son beş yıl �çer�s�nde üret�lm�ş olması gerekmekted�r.

(8) Yıllık yayın süres�ne ayrılan süre haberler, spor olayları, yarışmalar, reklamlar, tele-alışver�ş ve bağlantılı
ver� yayınları �ç�n ayrılan sürey� kapsamaz.

(9) İsteğe bağlı medya h�zmet sağlayıcıları Avrupa eserler�n�n üret�m�n� ve er�ş�m�n� desteklemek �ç�n gerekl�
ve uygun tedb�rler� alacaklardır.

(10) İsteğe bağlı medya h�zmet sağlayıcıları, Avrupa eserler�ne, hazırlayacakları program kataloğunda
öncel�kl� ve görünür b�r şek�lde yer vereceklerd�r.

(11) Ulusal karasal yayın l�sansına sah�p telev�zyon yayıncıları Avrupa eserler�ne �l�şk�n �stat�st�kî b�lg�ler� her
yıl Eylül ayının son �ş gününe kadar Üst Kurula b�ld�rmek zorundadır.

(12) Bu maddede yer alan hükümler, Türk�ye Cumhur�yet�n�n Avrupa B�rl�ğ�ne tam üye olduğu tar�hten
�t�baren uygulanır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

MADDE 17 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulu yürütür.
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