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YÖNETMELİK 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcıların uyması gereken yayın 

hizmeti usul ve esaslarını belirlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki 

medya hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan yayın hizmetleri ile ilgili usul ve esasları kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 
24, 30, 31, 37, 45 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen; 
a) Alt yazı: Program kaydı veya yayın esnasında, çoğunlukla ekranın alt bölümüne 

yerleştirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazılı bilgi, diyalog ve metinleri, 
b) Bant reklam: Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerinde, programın 

bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya kuruluşun reklamının 
görüntüyü çerçevelemek yoluyla ya da alt yazı ile veya logosunu göstermek suretiyle yapılmasını, 

c) Bilgi iletişim araçları: Telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses, görüntü, mesaj vb. 
bilgilerin iletimini sağlamakta kullanılan sistemi, 

ç) Bilinçaltı tekniği ile ticari iletişim: Televizyon yayınlarında izleyicilerin ancak bilinçaltıyla 
algılayabilecekleri çok kısa süreli görüntüler kullanarak, ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına ilişkin 
mesajlar içeren ticari iletişimi, 

d) Bölünmüş ekran: Televizyon ekranının birden çok geometrik şekillere bölünmek suretiyle, 
bu bölümlerin aynı veya farklı konuların işlenmesi için kullanılmasını, 

e) Canlı yayın: Medya hizmet sağlayıcı veya medya hizmet sağlayıcı dışında gerçek ya da 
tüzel kişilerce hazırlanmış yayın hizmet içeriğinin, bir faaliyetin veya bir olayın anında, naklen 
veya stüdyodan, izleyiciye aktarıldığı yayın türünü, 

f) Çizgi film: Seri olarak fotoğraflanmış çizim, obje veya bilgisayar grafikleri vasıtasıyla 
oluşturulmuş filmi, 

g) Editoryal sorumluluk: Programların içeriği ve seçimi ile radyo ve televizyon yayın 
hizmetlerinde bir yayın akış çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ise bir katalog içinde 
sunulmasına ilişkin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmayı, 

ğ) Gizli ticarî iletişim: Medya hizmet sağlayıcı tarafından reklam yapmak maksadıyla veya 
kamuyu yönlendirebilecek şekilde; mal veya hizmet üreticisinin faaliyetinin, ticarî markasının, 
adının, hizmetinin ve ürününün reklam kuşakları dışında ve reklam yapıldığına ilişkin açıklayıcı bir 
ses veya görüntü bulunmaksızın programlarda sözcükler veya resimler ile tanıtılmasını, 

h) Haber: Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla ve nesnel bir bakış açısıyla izleyici ve 
dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve 
gelişmeleri, 

ı) Haber bülteni: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, güncel toplumsal, ekonomik, siyasal, 
kültürel ve benzeri olay, konu ve gelişmelerin, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere, düzenli 
olarak, belirli saatlerde sunulduğu program türünü, 

i) Haber programları: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla güncel olay, konu ve gelişmeleri 
ayrıntılarıyla ele alan ve değerlendiren, bildiri, sunum, söylev, mülakat, söyleşi, tartışma formatında 
gerçekleştirilen, belirli yayın gün ve saatinde ve düzenli biçimde izleyici ya da dinleyicilere 
sunulan program türünü, 

j) İletim: Yayın hizmetlerinin ilk olarak sağlanmasını, 
k) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanunu, 
l) Korumalı saatler: Çocuk ve gençlerin, yayınları izleme veya dinleme ihtimali olan 

24:00-05:00 saat aralığı dışındaki zaman dilimini, 
m) Koruyucu sembol: Yayın hizmetinin içeriği hakkında izleyicilerin bilgilendirilmesi 

amacıyla medya hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılan ortak sembolleri, 
n) Logo/çağrı işareti: Medya hizmet sağlayıcılarının Üst Kurul ve ilgili kurumlara tescil 

ettirmek zorunda oldukları hizmet adının veya bu adın harf veya sözcüklerinin blok hâlinde grafik 
tasvirini veya sesli duyurusunu, 

o) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin 
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