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BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, radyo ve televizyon istasyonlarının
yınlanılın düzenlenmesine, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun

kurulmasına, işletilmesine, ya

ve Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

munun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
M A D D E 2. — Bu Kanun, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elekt
romanyetik dalga yoluyla yurt içine ve yurt dışına yapılan radyodifüzyon ve televizyon

yayınlan ile ilgili

hususları kapsar.
Tanımlar
M A D D E 3. — Bu Kanunda geçen deyimlerden:
a)

Radyodifüzyon (Radyo yayını) : Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıy

la yapılan ses yayınlanın,
b)

Televizyon yayını : Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan, ha

reketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınını,
c)

Elektromanyetik dalga : Boşlukta veya kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortamda ışık hızı ile

yayılan, sunî olarak üretilmiş elektrik ve manyetik özellikleri olan dalgayı,
d)

Radyo ve televizyon verici istasyonu : Radyo ve televizyon yayını yapmak üzere donatılmış her türlü

hareketli veya sabit tesisi,
e)

Kablo televizyon : Televizyon yayınının kablo, cam iletken ve benzeri bir fizikî ortam üzerinden hal

kın alması maksadıyla abonelere ulaştırıldığı yayın türünü,
f)

Kapah devre televizyon sistemi : Televizyon yayım dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve

turizm gibi

belirli amaçlar için bir bina dahüinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda kullanılan kablo televizyonu,
g)
h)
i)

Radyo alıcısı : Radyo yayınlanm almaya veya alıp kaydetmeye ve dinletmeye yarayan cihazlan,
Televizyon alıcısı : Televizyon yayınlanm almaya ve seyrettirmeye yarayan cihazlan,
Video : Televizyon yayınlanm alıp, kaydetmeye ve bir ekran vasıtasıyla seyrettirmeye yarayan cihaz

lan,
j)

Birleşik cihaz : Radyo ve televizyon alıcısını veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, televiz

yon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazlan,
İfade eder.
(*)

Bu Kanunu sadece Millî Güvenlik Konseyi görüşmüştür*
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İKÎNCİ BÖLÜM
Temel tikeler ve Yayın Esasları
Temel ilkeler

M A D D E 4. — Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, işletilmesi, idareleri ve yayınlarının düzen
lenmesine ilişkin temel ilkeler şunlardır :
a)

Radyo ve televizyon verici istasyonlarının kurulması, işletilmesi, yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içi

ne ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelindedir. Bu tekel, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ta
rafından kullanılır. Ancak, bu Kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla polis ve meteoroloji
teşkilatlarının devamlı ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo ya
yını yapmaları Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir.
b)

Radyo ve televizyon yayınlarının dinleyici ve izleyiciye seçme hakkı tanıyacak şekilde birden fazla

kanaldan ve bütün yurt sathına yapılması esastır.
c)

Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması, geliştirilmesi, günlük yayın saatleri ve

süreleri, yurt

dışına yapılacak yayınlarla ilgili usul ve esaslar Millî Güvenlik Kurulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu
tarafından kararlaştırılır.
d)

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin kapalı devre televizyon sistemi

kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tabidir.
e)

Yurt içine yapılan radyo ve televizyon yayınları ile kapalı devre televizyon yayınlarının

bu Kanunda

belirtilen esaslara uygunluğu, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından gözetilir, denetlenir ve değer
lendirilir.
f)

Her türlü radyo ve televizyon yayını için frekans planlama, tahsis ve tescil işlemleri 5 Nisan 1983 ta

rih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir.
Yayın esasları
M A D D E 5. — Genel yayın esasları şunlardır :
a)

Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, mil

lî egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak.
b)

Atatürk ilke ve inkılâplarım kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş uygarhk düzeyinin üstüne

çıkmasını öngören millî hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek.
c)

Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak.

d)

Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze

rinde egemenliğim sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mez
hep ayırımı yaratmak, yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni
kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek.
e)

Genel ahlâkın gereklerini, millî gelenekleri ve manevî değerleri gözetmek.

f)

Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak.

g)

Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak.

h)

Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek.

i)

Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin et

mek amacına yönelik yayın yapmamak.
j)

Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,

k)

Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağ

daş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak.
1)
m)

Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak.
Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için, kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli ya

yın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasî partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç
veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.
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Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu

Kuruluş
M A D D E 6. — Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için millî siyasete uygun ilkeleri tespit
etmek, bu Kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yap
mak maksadıyla Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu kurulmuştur.
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu; yaş haddi hariç, Devlet memuru olma şartlarını muhafaza eden
ve yükseköğrenim mezunu olan aşağıdaki oniki üyeden meydana gelir :
a)

Cumhurbaşkanınca doğrudan atanacak üç üye,

b)

Bakanlar Kurulunca birisi basın mensubu olmak üzere eğitim ve iktisat alanlarında veya hizmetlerin

de temayüz etmiş kişiler arasından atanacak üç üye,
c)

Millî Güvenlik Kurulunca seçilecek ve Bakanlar Kurulunca atanacak bir üye,

d)

Yükseköğretim Kurulunca elektronik ve hukuk bilimleri alanlarında temayüz etmiş kişiler arasından

gösterilecek dört aday içinden Cumhurbaşkanınca seçüecek iki üye,
e)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca kültür ve sanat dallarında tema

yüz etmiş kişiler arasından gösterilecek altı aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilecek üç üye,
(d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin seçimleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun yazılı
itibaren bir ay; Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanların

yerine yeni adayların

tebliğinden
seçimi ise

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yazılı tebliğinden itibaren iki hafta; içinde yapılmadığı takdirde Cum
hurbaşkanınca doğrudan atama yapılır.
Kurulun başkanı, yukarıda belirtilen oniki üye arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.
Kurul üyeliği altı yıldır. İki yılda bir üyelerin üçte biri değişir. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden
seçilmeleri mümkündür. Kurul üyeleri Ceza Kanunu uygulaması bakımından memur sayılırlar.
Kurul üyeleri; Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ve radyo yayını yetkisi verdiği kurum ve kuruluş
ların görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda
hiçbir menfaat sağlayamazlar. Siyasî partilere üye olamazlar.
Yukarıda belirtilen nitelikleri kaybeden veya kısıtlamalara uymayan Kurul üyelerinden; Cumhurbaşkanın
ca atanan ve seçilenler Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunca atananlar Bakanlar Kurulu tarafından görevden
alınır ve atamalarındaki usule göre yerlerine yenileri atanır.
Kurul; araştırma, yayın değerlendirme ve idare birimlerinden oluşan daimî bir sekreterya oluşturur.
Kurul, en az ayda bir defa ve en az üçte iki çoğunlukla toplanır. Kararlar mevcudun

salt çoğunluğuyla

alınır. Çekimser oy kullanılamaz.
Kurul üyelerine ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
Geçerli mazereti olmaksızın, üst üste iki toplantıya katılmayanlar Kuruldan ayrılmış sayılırlar.
Kurul ile sekreteryasmın çalışma usul ve esasları bir yönetmelik ile düzenlenir. Sekreteryanın teşkilat ve
kadrosu, Kurul tarafından

hazırlanır, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Sekreterya personeli, Tür

kiye Radyo - Televizyon Kurumu personeline uygulanan personel hükümlerine tabidir.
Kurul, her yıl için yapacağı işlerin programına ve masraflarına

karşılık olmak üzere genel bütçeden ve

rilmesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar. Bu husus için öngörülen meblağ Başbakanlık bütçesi için
de yer alır.
Görevler
M A D D E 7. — Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır :
a)

Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için bu Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen ya

yın esaslarına uygun ilkeleri tespit etmek,
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b)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yayın yapmasına izin

verilen kişi, kurum ve kuruluşların 3 aylık yayınlarından gerekli görülenlerin bu Kanunda belirtilen görev ve
esaslara uygunluğunu, yayın sonrası denetim suretiyle değerlendirerek

sonuçlarını Cumhurbaşkanına,

Başba

kanlığa, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile, yaym yap
masına izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlara göndermek,
c)

Bu Kanunla verilen yaym görevlerinin yerine getirilmediği, tarafsızlığın ihlal edildiği veya yayın esas

larına aykın yayınlar yapıldığı hallerde idarî veya kanunî işlem için ilgili mercilere duyuruda bulunmak,
d)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu için oniki, Genel Müdürü için üç aday tespit

ederek Bakanlar Kuruluna sunmak,
e)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunca yapılan, Kurumun her seviyedeki teşkilat

değişikliğine ait önerileri inceleyerek karara bağlamak,
f)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayın, denetim, reklam yayınları gibi yayına ilişkin konular

daki yönetmelik tasarılarını, yıllık genel yayın planı v'e özel yayın esaslarını inceleyerek tavsiyelerde bulun
mak,
g)

Bu Kanunun 4 üncü madde (c) bendi kapsamında Başbakanlığa önerilerde bulunmak.
Ü Ç Ü N C Ü KISIM
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
BİRİNCİ B Ö L Ü M
Kuruluş ve Görevler

Kuruluş
MADDE 8. — Tarafsız bir kamu tüzelkişiliğine sahüp Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kurulmuştur.
Kısa adı T R T d i r . Merkezi Ankara'dadır.
Bu Kanundaki özel hükümler ile düzenlenen hususlar dışında kalan
iktisadî kuruhışlnrına

konularda Kurum

hakkında kamu

uygulanan genel hükümler uygulanır.

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hükümet ile 51 'skilerini Başbakan aracılığıyla yürütür.
Görevler
MADDE 9. — Türkiye Radyo - Televizyon Kururp;;nun
a)

görevleri sonlardır :

Radyo ve televizyon verici (istasyonları ve tesisleri kurmak, radyo ve televizyon yayınlan yapmak, bun

ları genişletmek ve geliştirmek,
h)

Radyo ve televizyon yayınlan için haber toplam-' ve program yaym ve yapımı maksatlanyla gerekli

birimleri oluşturmak,
c)

Bu Kanun çerçevesinde, milletlerarası radyo ve televizyon kuruluştan ve yabancı radyo ve televizyon

kurumlan

'ile ilişkileri düzenlemek, yürütmek ve Bcşb: kanlığın onayım alarak gerektiğinde anlaşma, sözleş

me ve protokoller imza etmek,
d)

İstasyon ve tesislerde kullanılacak alet ve cihazlar r"!e ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bun

ların onsum ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak ve geıeküi hallerde işietme için zorunlu olan alet ve
cihazlan imal etmek veya ettirmek,
c)

Yurt içine yapılacak; haber, kültür, bilim, sanat, eğlence ve benzeri türlerde eğitici, aydınlatıcı ve eğlen

dirici nitelikte her türlü yayınlarla :
1.

Atatürk

ilke ve inkılâplarının kökleşmesine, Tüsk"ye Cumhuriyetinin çağdaş uygarlık düzeyinin üstü

ne çıkmasını öngören millî hedeflerin gerçekleşmesine,
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Devletin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletlin bölünmez bütünlüğünün,

toplumun

huzurunun,

millî dayanışma ve adalet anlayışı içlinde, insan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demok
ratik, lâik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korun masma ve güçlendirilmesine,
3.

Millî eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine,

4.

Devletin millî güvenlik siyasetinin, millî ve ekonomik menfaatlerinin

5.

Kamuoyunun Anayasa ilkeleri doğrultusunda

korunmasına,

serbestçe ve sağlıklı bir şekilde oluşmasına,

Yardımcı olmak.
f)

Yurt dışına yapılacak yayınlarla :

1.

Devletin her alanda

2.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının

tanıtılmasına,
Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin sürdürülmesine,

Yardımcı olmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Organların Teşkili ve Görevleri
Organlar
M A D D E 10. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun organları şunlardır :
a)

Yönetim Kurulu,

b)

Genel Müdürlük,

c)

Kordinasyon Kurulu.

Yönetim Kurulu
M A D D E 11. — Kurumun en yüksek karar ve yön*«m ©Tfranı olan Yönetim KurulU; elektronik, kitle ile
tişimi, hukuk, işletme veya ekonomi, sosyal bilim dallan ile sanat ve kültür alanında temayüz etmiş

kişiler

arasından seçilen ve atanan altı üye ile Genel Müdürden olıışur. Yönelim Kurulu üyeleri; Radyo ve Televiz
yon Yüksek Kurulu tarafından teklif edilen oniki aday arasından Bakanlar Kurutu karan ile atanır.
Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bîr başkan yardımcısı
seçer.
Yönetim Kurulu üyelği dört yıldır. Süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Yönetim Kurulundan ay
rılanların yerine yeniden atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin

yeniden atanmalan mümkündür.

Her

hangi bir sebeple üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde eski üyenin kalan süresini tamamlamak
üzere aynı usulle yenlisi atanır. Bir yıl içinde mazeretsiz iki toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden so
na erer.
Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlarım en az dört üyenin oyu ile ahr. Çe
kimser oy kullanılamaz. Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir defa toplanır. Yönetim Kurulunun çalışma
esaslan bir yönetmelikle düzenlenir.
Yönetim Kurulu üyeleri, Türküye Radyo - Televizvon Kurumunun görev ve yetkilerine giren konularda
doğrudan doğruya veya dolayısıyla taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasî partilere
üye olmazlar.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tespit edilir.
Görevler
M A D D E 12. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :
a)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun program, yayın, teknik, personel, idarî, malî ve her türlü hiz

metlerine dair temel ilkeleri ve hedefleri tespit etmek ve bunlarla ilgili kararlan almak,
b)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun

bütçesini, bilançosunu, kadrosunu karara bağlamak,
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilat değişikliklerine ait Genel Müdürün

tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayına sunmak,
d)

Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek,

e)

Yıllık genel yayın planım karara bağlamak,

f)

Alınan kararların uygulanışını Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Başkanının vereceği

bilgilerle takip ve kontrol etmek,
g)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak,

h)

Bu Kanunun 4 üncü madde (c) bendinde belirtilen hususlara ilişkin olarak Başbakanlığa önerilerde bu

lunmak,
i)

Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak,

j)

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunca hazırlarımı yayın değerlendirme raporları ile Başbakanlık Yük

sek Denetleme Kurulunca hazırlanan yıllık ve ara rapoıiarı inceleyerek düzeltici ve geliştirici tedbirler al
mak,
k)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar almak,

I)

Bu Kanunda belirtilen başkaca görevleri yerine getirmek.

Kurum Genel Müdürlüğü
M A D D E 13. — Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu

tarafından teklif

edilen üç aday

arasından, Bakanlar Kurulu kararı ile atanır.
Genel Müdürün görev süresi dört yıldır. Süre sonunda yeniden atanabilir.
Genel Müdür, millî güvenliğin ve kamu düzeninin getekli kıldığı, Devlet memuru olma niteliğini yitirdiği,
:

ağır hizmet kusuru işlediği veya tarafsızlığın ihlal edil:l ği hallerde, bu hallerin gerekçeli olarak belirtilmesi
suretiyle ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurum karan ile görevden alınır.
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, Genel Müdür tarafından temsil olunur ve yönetilir.
Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarında aranacak şartlar ve nitelikler şunlardır :
a)

Yükseköğrenim mezunu olmak,

b)

En az kırk yaşında olmak,

c)

Devlet memuriyetinde veya temayüz ettiği ihtisns daimde onbeş yıllık meslekî tecrübeye sahip olmak,

d)

Atanmadan önceki son üç yd liçerisiinde herhangi bir siyasî partiye üye veya herhangi bir siyasî parti

den aday olmamak,
e)

Devlet memuru olmak için aranan şartlara sahip c'mak.

Genel Müdür yardımcılarından birinin elektronik yüksek mühendisi olması şarttır.
Genel Müdürün raporlu, izinli, yurt dışında geçici görevli olması gibi sebeplerle geçici süre ile görevde
bulunmaması; istifası, ölümü, görevden alınması gibi sebeplerle sürekli olarak görevinden ayrılması hallerin
de, atanmasındaki usule göre atama yapılıncaya kadar, Genel Müdüre, yardımcüanndan bu hizmette en kı
demlisi, kıdemde eşitlik halinde lise en yaşhsı vekâlet eder.
Koordinasyon Kurulu
M A D D E 14. — Koordinasyon Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

Başhukuk Müşaviri,

Genel Sekreter, Personel Dairesi Başkam ve Eğitim Dairesi Başkanından teşekkül eder.
Koordinasyon Kurulunun görevleri, Kurum hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
işbirliğinin sağlanması ve hizmetle ilgili görüş ve uygulanın farklılıklarının

üniteler arasında

giderilmesi ile ilgili önerilerde bu

lunmak; yıllık bütçe tasarılarını, yıllık genel yayın planım, uzun vadeli ve yıllık yatınm planlarım incelemek
ve Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,
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Kurum ile ilgili konun ve yönetmelik tasarılarını incelemek, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ra
porlarını incelemek ve cevap hazırlamak ve Genel Mü.li'tf tarafından tespit ve talep olunacak

konular hak

kında görüş bildirmektir.
Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Danışma kurulları
M A D D E 15. — Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun bu Kanunda belirtilen görevleri

çerçevesinde; radyo ve televizyon yayınları hakkında

düşünce ve dileklerini tespit etmek, ilmî veya teknik araştırmalar yaptırmak
larda özel ihtisaslanndan yararlanmak

kamuoyunun

veya lüzum görülecek konu

maksadıyla geçici danışma kurulları teşkil edilebilir.

Danışma kurullarının teşkili, mensuplarının nicelik ve nitelikleri, çalışma usul ve esasları ve malî husus
lar yönetmelikle belirlenir.
Millî güvenliğe ilişkin danışmanlık, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından sağlanır.
Teşkilat
M A D D E 16. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, dört

Genel

Müdür yardımcısı (yayın ve program, idarî, teknik, malî), Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Satın
Alma Komisyonu Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, İnceleme-Araştırma Kurulu
kanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın

Baş

Denetleme Kurulu Başkanlığı ile Yayın Planlama, Koordinasyon

ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Müzik Dairesi Başkanlığı, Televizyon Dairesi Başkanlığı, Radyo Dai
resi Başkanlığı, Haber Dairesi Başkanlığı, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim
Dairesi Başkanlığı, Sosyal işler ve fç Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı,
Ettit-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Yapı

İşleri Dairesi Başkanlığı, Stüdyolar Dairesi Başkanlığı, Ve

riciler Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Hâsılat Dairesi Başkanlığı, Alım-lkmal
Dairesi Başkanlığı ve Reklam Dairesi Başkanlığından meydana gelir. Dairelerin Genel Müdür yardımcıları
na olan bağlantıları, Genel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun taşra teşkilatı; Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı bölge müdür
lükleri ile Ankara Radyosu

Müdürlüğü ve bunlara bağlı müdürlükler ve şefliklerden oluşur.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği (lağv, tensik, yeni kuru
luş), Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun onayı
ile yapılır.
Ü Ç Ü N C Ü BÖLÜM
Yayınların Düzenlenmesi
Yayın türlerinin dengelenmesi
M A D D E 17. — Radyo ve televizyon

yayınları mümkün olduğu kadar çeşitli konulara yer verecek şe

kilde ve yayın görevlerinin yerine getirilmesi esas alınarak düzenlenir.
Hükümet bildiri ve konuşmaları
M A D D E 18. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Hükümet bildirilerini, sadece Hükümeti bağlamak
kaydıyla yayınlamakla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bildirisi olduğunu yayın sırasında

açıklar.

Hükümet bildirilerine ait metinlerin, Başbakanlıktan yazılı yayın isteği ile verilmesi ve yetkililerin imzasını
taşıması şarttır.
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Türkiye Radyo-Televizyon

Kurumu; olağanüstü haller ile sıkıyönetim, seferberlik ve savaş haline inhi

sar etmek üzere Hükümet konuşmalarını yayınlamakla yükümlüdür. Hükümet

konuşmalarına ilişkin yaym

istekleri, Başbakan veya görevlendireceği bakanın imzasıyla yapılır.
Hükümet uygulamalarının tanıtılması
M A D D E 19. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak
nitelikte olmamak ve siyasî çıkar amacı taşımamak kaydıyla, mevzuat veya idarî kararlarla yürürlüğe konan
ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Hükümet uygulamalarının; gerekçelerinin, yararlarının,

vecibele

rinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları,
Hükümet tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dışında hazırlanır ve Kurum tarafından
bültenleri

dışında»

yayınlanır

ve

bu

yayının

«haber

Hükümet uygulamasının tanıtılması olduğu yayın sı

rasında belirtilir. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Hükümet bu süreyi bir defada ve
ya bir aydaki toplamı otuz dakikayı aşmamak

üzere birkaç defada

kullanabilir.

Kullanılmayan

süreler

müteakip ay sürelerine eklenemez.
Hükümet ve siyasî parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin yayınlanması
M A D D E 20. — Bu Kanunda belirtilen yayın esaslarına uymak ve diğer siyasî partilere cevap hakkı d o 
ğuracak bir unsur taşımamak kaydıyla;

Hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan

siyasî partilerin açıklama ve faaliyetlerinin

yayınlanması, bunların haber değeri ve niteliği taşıması şartına

bağlıdır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Hükümet veya bir siyasî parti açıklama ve faaliyetlerini yayın
ladıktan sonra bunu dengelemek maksadıyla

hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı

görüşleri

almak için çaba harcamak ve yayınlamak zorunda değildir.
Türkiye Büyük Mület Meclisi ile ilgili yayınlar
M A D D E 21. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalış
malarını radyodan dengeli ve tarafsız bir biçimde özetleyen yayın yapar.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Genel Kurul toplantılarından (açı

lış, and içme töreni gibi) canlı yayınlar yapabilir. Kurum, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğü sınırlamalarına tabidir.
Seçimlerde siyasî partilerin yayınları
M A D D E 22. — Siyasî partilerin milletvekili genel ve ara seçimleri sırasında radyo ve televizyondan fay
dalanma şekil ve şartlan, seçim kanunlarında

belirtilmiş olan esaslara tabidir.

Milli güvenlik açısından yayınların menedılmeıi
M A D D E 23. — Başbakan veya görevlendireceği bakan, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde, bir
haber veya yayını menetmeye yetkilidir. Men kararının yazılı olması esastır. Ancak, acele hallerde men karan
sözlü olarak da iletilebilir. Bu durumda men karannın en kısa zamanda yazı ile tekrarlanması şarttır. Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun

sorumluluğu altında yapılmayan yayınların menedilmesi halinde, men

ka

ran ilgililere, Genel Müdürlükçe alındığı tarihten başlayarak yirmidört saat içinde bildirilir.
26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun
52 ila 55 inci maddeleri uyarınca siyasî partiler adına yapılan konuşmalar hakkında birinci fıkra hükümleri
uygulanmaz.
Birinci fıkrada söz konusu men kararları aleyhine Damştayda açılacak iptal davalarında tebligat, müra
caat tarihinden başlayarak kırksekiz saat içinde yapılır, cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür. Bu süre
lerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir.
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Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlar
M A D D E 24. — Devletin dış ilişkileri ile ilgili yayınlarda

uygulanacak esaslar, Dışişleri

Bakanlığınca

tespit edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bildirilir. Dış ilişkiler ile ilgili yorumlarda kaynak be
lirtilip belirtilmeyeceği hususunda

Dışişleri Bakanlığının görüşü gözdnünde tutulur.

Öğretim ve eğitim yayınları
M A D D E 25. — Türkye Radyo-Televizyon Kurumu, yayın esaslarına ve teknik standartlarına uygun olmak
şartıyla, sürekli, yaygın ve merkezî açık öğretim yapmaya kanunla yetkili kılınan yükseköğretim kuruluşla
rınca hazırlanan radyo ve televizyon programlarını yayınlar.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, örgün eğitimle ilgili yayınları M M Eğitim Bakanlığı ile birlikte dü
zenler.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yaygın eğitime yönelik program planlamalarında

ilgili bakanlıkların

görüşlerini alır.
Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen programlara ak yayın hizmet giderleri karşılığı Kurumca hesaplanır
ve bu meblağın Kuruma ödenebilmesi için ilgililer bütçelerine gerekli ödeneği koyarlar. Hizmet karşılığı öde
necek meblağın yarısı yayından önce, diğer yarısı yayın sonrası Kuruma ödenir.
Reklâm yayınları
M A D D E 26. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, görev ve yayın esaslarına uymak kaydıyla gerçek ki
şiler, kurumlar ve özel hukuk tüzelkişilerince de hazırlanan programlı veya programsız reklâm kuşaklarını
radyo ve televizyondan yayınlayabilir.
Reklâm yayınlarında; halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, di
ğer ürün veya nitelikleri kötüleyici, herhangi bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak mem
leketin ekonomik durumuna zarar verici hususlara yer verilmez, siyasî propaganda yapılamaz.
Reklâm yayınları ile ilgili esaslar, birinci ve ikinci fıkralarda

belirtilen genel esaslar gözönüne alınarak

bir yönetmelikle düzenlenir.
Düzeltme ve cevap hakkı
M A D D E 27. — Yayınlarda bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendisi ile ilgili olarak ger
çeğe aykırı hususlar bulunması halinde;
a)

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, o kişinin yayın tarihinden başlayarak yedi gün içinde göndere

ceği düzeltme ve cevap metnini, Genel Müdürlükçe ahnmasından başlayarak üç gün içinde yayınlamakla yü
kümlüdür.
b)

Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının netliğinin yukarıdaki fıkra kapsamına girdiği, yayında ken

disine gerçeğe aykırı olarak bir husus atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine dokunulduğu ve gerçeğin ne
olduğu kısaca açıklanır. Cevap ve düzeltme metni, cevap ve düzeltmeye esas olan yayın süresinin ilgili b ö 
lümünün süresini aşamaz.
c)

Düzeltme ve cevap metninin bu Kanun hükümlerine uygun olmaması veya suç niteliğindeki ifadeler

taşıması veyahut yeni bir düzeltme ve cevap hakkı doğurur nitelikte olması halinde, Genel Müdürlük

bu

talebi reddettiğini, yayınlamakla yükümlü olduğu üç günlük sürenin bitiminden itibaren iki gün içinde ilgi
lisine bildirir.
d)

İlgili, bu red kararına karşı, iki gün içinde Ankara Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde

itiraz

edebilir.

Hak sahibi, itirazını, Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmek üzere bulunduğu yer mahkemesine de
verebilir.

2954
e)

11 . 11 . 1983

Ankara Sulh Ceza Hâkimi, engeç iki gün içinde düzeltme ve cevap metnini; suç niteliği olup olma

dığı, yayın ile ilgisi bulunup bulunmadığı, bu maddede yazılı şartlara uygun olup olmadığı, yeni bir düzeltme
ve cevap hakkı doğurur nitelikte olup olmadığı ve süresi içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gön
derilip gönderilmediği yönlerinden inceleyerek karar verir. Hâkim cevap veya düzeltme metninin aynen ya
yınlanmasına karar »verebileceği gibi, uygun göreceği değişiklikleri bizzat yaptıktan

sonra

yayınlanmasına

da karar verebilir. Bu kararın birer örneği taraflara gönderilir.
f)

Taraflar, bu karara, kendilerine tebliğinden başlayarak iki gün içinde Ankara Asliye Ceza Hâkimliği

nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz ve karar hususlarında yukarıdaki (d) ve (e) bentleri hükümleri aynen
uygulanır.
g)

Asliye Ceza Hâkiminin verdiği karar kesindir. Bu kararın Genel Müdürlüğe tebliğinden itibaren en

geç iki gün içinde cevap ve düzeltmenin yayınlanması zorunludur.
h)

Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan ölen kimsenin bu hakkını mirasçıları birlikte veya

bun

lardan yalnız ilk başvuranı kullanabilir.
i)

Bu madde uyarınca ilgililere yapılacak tebligatlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygula

nır.
Özel hukuk tüzelkişilerince gönderilecek düzeltme ve cevap metinleri hakkında da bu madde hükümleri
uygulanır.
Bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan yayınlar nedeniyle Türkiye Büyük Millet

Meclisinde

grubu bulunan fakat Hükümete dahil olmayan siyasî partiler, düzeltme ve cevap hakkı taleplerini

yayın

tarihinden başlayarak üç gün içinde Ankara Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde yaparlar. Bu talepler hakkında bu
maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hükümleri uygulanır.
Siyasî partilerin radyo ve televizyondan özel kanunları uyarınca yapacakları seçim propaganda konuşma
ları ile bu Kanunun 18 inci maddesi uyarınca yayınlanan Hükümet bildirisi veya konuşmaları hakkında bu
madde hükümleri uygulanmaz.
Sorumluluk
M A D D E 28. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayınlan yoluyla işlenen suçlarda veya haksız
fiillerde, yayın tespit yoluyla yapılmışsa, metni yazan veya sesi tespit eden, ıbu metni veya tespiti fiilen kont
rol eden ve yayını fiilen yöneten ve kontrol eden kişiler sorumludur.
Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumunun,

kendilerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli personeli

o yayının yönetim ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş olmamak şartıyla, o yayın yoluyla işlenen suç
tan veya haksız fiilden sorumlu tutulmazlar.
Bu Kanunun 18, 22 ve 27 nci maddeleri uyannea yapılan ve bu özelliği anonsla belirtilen yayınlar
tespitlerden

ile

faydalanmaksızın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu istasyonları dışındaki bir radyo ve tele

vizyon kuruluşundan

naklen yapılan yayınlardan, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeli sorumlu de

ğildir.
Kişiler, kurum ve kuruluşlar yayınlar nedeniyle uğradıkları zararlardan ötürü, Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu personeli aleyhine değil, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aleyhine dava açarlar. Türkiye Radyo
- Televizyon Kurumunun genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.
Kişiler, kurum ve kuruluşlarca yayın yoluyla suç işlendiği iddia edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Ku
rumu personeli hakkında açılan ceza davalarında, personel, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu avukatların
ca savunulabilir.
Bu madde kapsamına giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı yayının yapıldığı tarihten
altmış gün içinde açılmayan davalar dinlenmez.

başlayarak
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Metin ve tespitlerin saklanması
M A D D E 29. — Türkiye Radyo-Televizyon

Kurumunun yayınlarında kullanılan yazdı metinler ve metni

bulunmayan radyo ve televizyon yayınlarına ait tespitler yayın tarihinden başlayarak yetmişbeş gün süre ile
saklanır.
Tespitlerden faydalanmaksızın yapılan naklen

yayınlar ile müzik yayınları yukarıdaki fıkra hükmünün

dışındadır.
Yayının, herhangi bir şekilde yasama, yürütme ve yargı organlarınca soruşturma, kovuşturma ve araş
tırma konusu olması halinde bu işlemlerin sonuçlandığının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna yazılı ola
rak bildirmesine kadar yayın tespitlerinin ve metinlerinin saklanması zorunludur.
Yayınlanmayan haberler
M A D D E 30. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun
yayınlayamadığı haberler, sadece Başbakanın

Devletin güvenliği ile ilgili, elde ettiği ancak,

tayin edeceği ilgili yürütme unsuruna bildirilir. Bu husus bir

protokol ile düzenlenir.
Yayınların denetimi
M A D D E 31. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayınlayacağı programların son denetimi, Ge
nel Müdür adına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından

yapılır.

Bu denetimin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Radyo ve televizyon yayınlan, yayından önce aynca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu dışından

hiç

bir kişi veya kuruluş tarafından denetlenemez. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlar hakkında Ge
nelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınır.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, uzun metrajlı konulu sinema filmleri hariç, yurt dışından getire
ceği her çeşit televizyon filmleri hakkında 23

Eylül 1977 tarihli ve 16063 sayılı Resmî Gazetede yayımla

nan «Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesi Hakkında Tüzük»

hükümleri ile ek ve değişiklikleri

uygulanmaz.
Kurum programlarının korunması
M A D D E 32. •— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayınlan, Kurumun yazılı izni alınmadan telli veya
telsiz olarak tekrar yayınlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle çıkanlmak üzere bütünü veya

bir

kısmı tespit olunamaz, çoğaltılamaz ve girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun birinci fıkra hükmüne aykırı davranışlara karşı maddî ve mane
vî tazminat davası açma hakkı mevcut olduğu

gibi, Kurum, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda öngörülen

hukukî ve cezaî korumadan da yararlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler
Sermaye
M A D D E 33. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun nominal sermayesi 20 000 000 000 T L . dir. Bu
sermaye Yönetim Kurulunun teklifi, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun tasvibi ve Bakanlar Kurulunun
kararı ile artırılabilir.
Sermayenin kaynaklan şunlardır :
a)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmiş sermaye,

b)

Genel bütçeden, sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler,

c)

Yıllık kârlardan, bu Kanunun 34 üncü maddesi ve diğer kanunlar uyarınca ayrımlar yapıldıktan son

ra kalacak bakiyeler.
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Kârın dağıtımı ve yedek akçe
M A D D E 34. — Yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip;
a)

Yıllık kârın % 10'u ödenmiş sermayenin % 25'ine kadar kanunî yedek akçe olarak, % 10'u da nomi

nal sermayenin % 10'una kadar olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır.
b)

Mevzuat gereğince ödenecek vergi, fon ve aidatlar düşüldükten sonra kalan kâr özel yedek akçe

hesabına naklolunur. Zararlar; öncelikle özel

yedek akçeden karşılanır, özel yedek akçenin

yetmemesi

halinde, bu zararlar sırasıyla olağanüstü yedek akçeden ve kanunî yedek akçeden karşılanır.
Gelirler
M A D D E 35. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır :
a)

Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ruhsat ücret ve ceza gelirleri.

b)

Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklâm gelirleri.

c)

Halk önünde düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve Ibu yerlerde yapıla

cak ilan ve reklâmdan elde edilecek gelirler.
d)

Radyo ve televizyonda düzenlenecek teleşans ve benzeri oyunlardan elde edilecek gelirler.

e)

Kitap, dergi, nota, plak ve bant yapımı ve yayınları ile ilgili gelirler.

f)

Resmî ve özel kişi ve kuruluşlara yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilecek gelirler.

g)

Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî ve ve iktisadî işlemlerden elde edilecek gelirler.

h)
i)

Genel bütçeden sağlanacak katkılar.
Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.

Bütçenin hazırlanması ve finansman açığı
M A D D E 36. — Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık bütçesi ile yatırım ve finansman programla
rı Yönetim Kurulu tarafından

onaylanarak yürürlüğe konulur. Ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

nun yıllık yatırım ve finansman programı konusunda, Yönetim Kurulu kararından

önce, Devlet Planlama

Teşkilatı ile Maliye Bakanlığının vizesinin alınması gereklidir.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yıllık finansman programında tespit olunan açık genel

bütçeden

karşılanır.
Ortaklık kurulması
M A D D E 37. —

Yönetim

Kurulu,

Kurumun

kararnamesi ile gösterilecek esaslar içerisinde,
kümlerine tabi mahdut mesuliyetli ortaklıklar

amaçlarına uygun olmak şartıyla ve Bakanlar Kurulu

yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerle, özel hukuk hü
kurabilir.

Ruhsata tabi cihazların imalat, ithalat ve toptan satışı
M A D D E 38. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazları imal
eden, ithal eden ve toptan satışını yapanlar imalat, ithalat ve toptan satış miktarlarını, cihazların özellikle
rini; kimlere satıldığını, fatura tarih ve numaralarını, satın alanların açık adreslerini listeye dökerek her tak
vim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle Kuruma bildirirler. Ayrıca, unvan ve iş konusundaki değişiklikleri
de bir ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler.
Ruhsata tabi cihazların perakende sattşı ve gümrük girişi
M A D D E 39. — Radyo ve televizyon yayınlarını almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazların pe
rakende

satışlarında ve gümrük girişlerinde ruhsatnameler, satıcılar ve gümrük idarelerince düzenlenir.

Satıcılar ve gümrük idareleri düzenledikleri ruhsatnamelerle ilgili hususları

kapsayan listeleri, her yılın

üçer aylık dönemleri itibariyle Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler.
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Tarife ve ruhsatnameler
M A D D E 40» — Tarife ve ruhsatnamelerle ilgili esaslar şunlardır :
a)

Radyolar, televizyon alıcıları, videolar ve birleşik cihazlar için Türkiye Radyo - Televizyon Kurumun

dan ruhsatname alınması zorunludur.
b)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hizmetler karşılığında alınacak

ücret ile ruhsatname ücretleri, tarifeler ile belli edilir.
c)

Ücretler

ile ilgili tarifeler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim Kurulunca onaylanıp yayınlan

dıktan sonra uygulanır. İş \ e hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamayacak hususlarda özel sözleşme
ler yapmaya ve ücretler tespitine Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yetkilidir.
d)

Ruhsata tabi cihazlardan alınacak ücretler;

lj

Radyolar için bir defaya mahsus olmak üzere ruhsatın alınışında 500 TL.

2,

Videolar için bir defaya mahsus olmak üzere ruhsatın alınışında 2 500 T L .

3ı

Konutlardaki siyah - beyaz televizyonlardan her .yıl 1 00,0 TL., ıeı.kli televizyonlardan her yıl 1 500 TL.,

birleşik cihazlardan her yıl 2 500 TLg
4„

Konutlar dışında kalan yerlerdeki siyah - beyaz ve renkil televizyonlar ile birleşik cihazlardan her yıl

3 üncü fıkradaki ücretlerin iki katı.
e)

(d) bendinde miktarları belirtilen ruhsat ücretleri, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim Ku

rulunun teklifi ile Bakanlar Kurulunca beş katına kadar artırılabilir.
f)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malı olan her türlü cihazlardan ruhsatname ücreti alınmaz.

Tahsilat
M A D D E 41. — 40 inci maddede belirtilen cihazlar için verilen ruhsatnamelere

ilişkin ücret ve cezalar

her malî yılın ilk üç ayı içinde Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından tahsil olunur. Türkiye Rad
y o - Televizyon Kurumu tahsilatı diğer bir kuruluş veya bankaya yaptırabilir.
Radyolar ve videolar hariç olmak üzere malî yılın ilk altı ayı içinde ruhsatname alanlardan tam, ikinci
altı ay içinde ruhsatname alanlardan yarı ücret alınır.
Bu ücret ve cezaların tahsilinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygula
nır.
Ruhsata tabi cihazlarla ilgili işlemlerin denetimi
M A D D E 42. — Bu Kanunun 38, 39, 40 ve 41 inci maddelerinde belirlenen hususlar ile ilgili her türlü iş
lem Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca denetlenir.
Uygulama esasları
M A D D E 43. — Radyo ve televizyon yayınlanm almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazlardan ruh
sata tabi olanlar ile ilgili her türlü işlemler hakkındaki uygulama esaslan Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
İndirimli posta, telgraf ve telefon tarifeleri
M A D D E 44. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun; haber, radyo ve televizyon hizmetlerinde kul
landığı telefonlarına, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünce basma uygulanan indirimli ta
rife veya indirim nispetleri uygulanır*
Kurumun, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden kiraladığı radyo ve televizyon prog
ramlarının nakledildiği resim ve ses kanallarının ve hizmet gereği geçici veya sürekli olarak kiraladığı telefon
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ve teleks devrelerinin, millî sınırlar dahilinde kalan kısımları için, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel
Müdürlüğü tarifesinde bulunanlara bu tarife üzerinden, bulunmayanlara milletlerarası tarifeler üzerinden yüz
de altmış indirim uygulanır.
Devlet Yatırım Bankası kredileri
M A D D E 45. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım Ban
kası kredilerinden faydalanır,
İndirimli tarife
M A D D E 46. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve kuru
luşları, kamu tüzelkişileri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine ilan ve reklam işlerinde indirimli tarife, Yönetim
Kurulu kararıyla uygulanabilir.
Tedarik işleri
M A D D E 47. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun alım, satım, hizmet, yapım ve taşıma işleri ile
bu hususlara ilişkin ihale işlemleri bir yönetmelik ile düzenlenir.
Muafiyetler
M A D D E 48. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun ihtiyacı için yurt dışından getirilecek radyo ve
televizyon vericileri, stüdyo cihazları, işletme malzemesi ve yedekleri ile yayınlarda kullanılan alet ve edevat,
program yüklü film ve bantlar; damga resim dahil, gümrük vergi ve resimleri, belediye hissesi ve harçlarından
muaftır.
Kurumun iktisap ettiği ve edeceği radyo ve televizyon verici ve aktarıcı binaları emlak vergisi ve tapu
harçlarından

muaftır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler

İstihdam şekilleri
M A D D E 49. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun hizmetleri; memurlar, işçi sayılmayan sözleşmeli
personel ve geçici personel eliyle gördürülür.
Personelin özlük hakları
M A D D E 50. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeli aşağıda düzenlenen hükümler dışında ka
mu iktisadî kuruluşlarının
a)

personel rejimine tabidir.

Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve

yürütenlerden yükseköğrenim

yapmış olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. Yükseköğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 3 üncü dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler.
Ancak, bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri, 657 sayılı Kanunun 36 nci
maddesinde belirlenen derecelerden aşağı olamaz.
b)

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, 657 sayılı

Kanuna tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve şartlara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tara
fından bir yönetmelikle tespit edilir.
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Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde Kurum dı

şından görevlendirileceklere başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilecek sayıdaki yabancı dil yayınları mütercim spikerlerine 657 sa
yılı Kanunun 59 uncu ve müteakip maddelerindeki isi'snaî memuriyetlere ilişkin hükümler uygulanır.
d)

Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alınarak, en yüksek Dev

let memuru aylığını (Ek gösterge dahil) geçmemek üzere, Kurum Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tespit olunan oran veya miktarlarda

tazminat ödenir.

Kurum personeline bu tazminat dışmda 657 sayılı Kanunun

«Zam ve tazminatlar»

başlıklı değişik ek

maddesinde öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.
e)

(a) bendine giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve kar

demesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin, ilk iler
leme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine kazandıkları süre kadar ilave edilir.
f)

657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri Kurum personeli hakkında da

uygulanır. Ancak, anılan fıkranın (j) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfına dahil
kadrolara uygulanacak ek göstergeler, bu memuriyetleıin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulun
durularak ve diğer kamu kuruluşlarındaki

emsallerini geçmemek şartı ile, Kurumun Yönetim Kurulunun tek

lifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
g)

Kurumun haber ve program hizmetleri ile teknik

hizmetlerinde sözleşmeli

Sözleşme esasları, sağlanan sosyal yardımlar ile görev, yetki ve sorumluluklar

personel çalıştırılabilir.

yönetmelikte

gösterilir. Bu

personele ödenecek en az ve en çok ücretler Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile
tespit edilir.
Bu sözleşmeli personelden Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve çok sesli müzikler, ses - saz sanatçdan,
korist, şef tonmayster, tonroayster, orkestra - koro şefi ve yöneticileri, eğiticileri, Kurumda veya diğer resmî
sanat kuruluşlarında sanatçı sıfatını kazananlardan müzik üniteleri yönetici ve uzmanlığına atananlar, kese
nekleri kendilerince ve karşılıkları Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunca karşılanmak üzere Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı ile, diğer sözleşmeli personel ise Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilirler.
Bunlardan T C Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerin;
İn

Tahsil durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri, (a) bendi hükümlerine göre

belirlenir.
2.

Kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumlarına göre yukarıda belirlenen giriş dereceleri esas alınmak

ve yükselecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde
sayılan kurumlarda 18 yaşından sonra geçen hizmetler, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedcksııbaylıkta,
yedeksubay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen sürelerin her yılı için bir

kademe ilerlemesi

ve her Uç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilerek tespit edilir.
Ayrıca, 1 Mart 1979 tarihinde, 13 Aralık 1960 tarih ve 160 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan
kuruluşlarda görevli bulunanlara 2182 sayılı Kanun hükmüne göre bir derece ilave edilir.
Bu fıkrada sayılan T C Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelin emekli keseneğine esas aylıkları
ile kazanılmış hak aylıkları saklıdır.
3.

Emekli kesenek ve karşılıkları;

Emekli keseneğine esas aylıkları 8 ve 7 nci derecede olanlar için 100, 6 ve 5 inci derecede olanlar için 150,
4 ve 3 üncü derecede olanlar için 200, 2 nci derecede olanlar için 300 ve 1 inci derecede olanlar için 400 ek
gösterge uygulanmak sureti ile hesaplanır. Ancak, daha yüksek ek göstergeli yönetici kadroları karşılık göste
rilerek çalıştırılanların
h)

emeklilik keseneklerine ve karşılıklarına bu ek göstergeler esas alınır.

Borçlar Kanunu hükümleri gereğince de sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara (g) bendi hüküm

leri uygulanmaz.
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İkramiye
M A D D E 51. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kadrolu personeline yılda, iki aylık ücret tuta
lım aşmamak üzere Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ikramiye verilebilir.
Fazla çalışma
M A D D E 52. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personeline ücretle fazla çalışma yaptırılabilir. Faz
la çalışma esasları ve süresi Devletin diğer personeli için tanınan sürenin iki katını geçmemek, saat ücreti ise
Devlet memurları için tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydıyla yönetmelikle tespit edilir.
Personelin işe alınma, atanma, yer değiştirme, görevlendirme, görevden alınma ve terfi işlemleri
M A D D E 53. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personelinin işe alınma, atanma, yer değiştirme, g ö 
revden alınma ve terfi işlemleri Kurum Genel Müdürü tarafından yapılır.
Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ile sanatçı niteliğinden ötürü Kurumun idareci, uzman, şef
ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlar ile spiker, sunucu ve teknisyenlerden oluşacak bu topluluklara;
aslî görevlerini aksatmamak şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında, Kurumun müzik yayınları amaç ve politika
sına uygun hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına

katkıda bulunmak

ama

cıyla konser, festival ve benzeri sanat faaliyetlerinde Genel Müdür tarafından görev verilebilir. Bu durumda,
başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu görevlendirmeler ikinci görev verilmesi sayıl
maz. Bu konuların uygulama usul ve esasları Kurum Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Öğretim ve eğitim
M A D D E 54. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, personeline, görevleri arasına giren konularda yurt
içinde ve dışmda eğitim, öğrenim ve ihtisas yapma imkânını sağlar, bu maksatla kurslar açar ve kendi mak
satları için personel yetiştirmek üzere kendi kadrolu personeline veya, 8 Nisan 1929 tarih ve 1416 sayılı Ka
nun hükümlerine göre, öğrencilere burs verebilir.
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun düzenlediği hizmet içi eğitimlerde ya da oluşturacağı danışma
kurulları ile memur alımı maksadı dışında teşkil edilecek sınav jürilerinde ve hazırlayacağı programlarda, ge
rektiğinde yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarından ve diğer eğitim kurumlarının öğretim görevli
lerinden yararlanılabilir.
Kurumun sürekli kadrolarında

çalışanların Kurumun aslî fonksiyonları ile ilgili konularda üniversite ve

yüksekokullarda öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev almalarına, her derecedeki resmî öğretim kurum
larında öğretmenlik yapmalarına, esas görevlerini aksatmamak şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Yöne
tim Kurulunca izin verilebilir. Bu görevlilerin Yönetim Kurulu karan ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
ortaklıklarında görevlendirilmeleri de mümkündür.
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu görevlilerinin, aslî görevlerinin dışında Kuruma bağlı radyo ve tele
vizyon postalarında yapacakları yayın ile Kurum içerisinde verecekleri dersler için kendilerine yayın ve ders
başına ödenecek ücretlerin azamî haddi ile bu personelin çalışmalan ile ilgili esaslar yönetmelikle tespit edi
lir.
Mesken yapımı ve kiralama
M A D D E 55. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, personeline kira karşılığında lojman olarak tahsis
edilmek üzere yatırım programları dahilinde mesken yaptırmaya ve satın almaya, kalkınmada öncelikli y ö 
relerde Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine mesken kiralamaya yetkilidir.
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Personel işlemleri ve personel hizmet tanımları
M A D D E 56. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu personelinin işe alınmasındaki usul, şartlar, atanma,
terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ve sicil ile ilgili konuları personel yönetmeliğinde düzenlenir.
Kurum hizmetlerinin tanımı, bu hizmetlere atanacaklarda aranacak özel nitelikler ve atama şartları bir yö
netmelik ile düzenlenir.
D Ö R D Ü N C Ü KISIM
Çeşitli Hükümler
Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi
M A D D E 57. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu; idarî, malî ve teknik konularda Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.
Başbakan, Kurum ile ilgili olarak belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan isteye
bilir. Yüksek Denetleme Kurulunun, «yıllık» ve «ara» raporlarında Kurumun; idari, malî ve teknik işlemler
ile ilgili olarak bazı konuların teftiş ve tahkiki, temenni olunduğu takdirde, Başbakanın

tensibi ile Maliye

Teftiş Kurulunca yapılır.
Başbakanlık gerektiğinde rapor sonuçlarını adalet mercilerine sevk eder.
Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal, ithal ve montajlarında uygulanacak esaslar
M A D D E 58. — Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve ithali; Radyo ve Televizyon Yüksek Ku
rulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygunluk bakımın
dan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun iznine tab'dir. Bu standartlara uymayan

cihazların imal ve

ithaline müsaade edilmez. Ancak, Bilim ve Teknoloii Yüksek Kurulunca onaylanmış araştırma,

geliştirme

faaliyetleri kapsamına giren prototip imalat ve bu imalat maksadıyla yapılacak ithalat bu hükmün dışında
dır.
İthalat ve imalatçılar, ithal veya imal ettikleri cihazların tanımları için gerekli her türlü teknik nitelik ve
bilgileri, kulanma açıklamalarını ve montaj şemalarını ithalat veya imalat yapıldığında, model değişikliği ve
ya cihaz üzerinde tadilat yapılması halinde derhal bu değişiklik veya tadilata ilişkin belgeleri, Radyo ve Tele
vizyon Yüksek Kuruluna bildirmekle yükümlüdürler*
Radyo ve televizyon verici cihazları 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 saydı Telsiz Kanunu hükümlerine ta
bidir.
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları
M A D D E 59. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun malları ve her çeşit mevcutları Devlet malı
sayılır.
Kurumun verici ve stüdjolar gibi yaym ile ilgili bina ve tesislerinin güvenliği ve korunması İçişleri Bakan
lığının sorumluluğu altındadır.
Kamulaştırma
M A D D E 60. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz
malların kamulaştırılmasında, «Kamu yaran» karan Yönetim Kurulunca alınır. Bu kamulaştırmalarda, Devlet
ihtiyaçlan için yapılan kamulaştırmalarla

ilgili

diğer hükümler uygulanır.
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Telekomünikasyon tesisleri
M A D D E 61. — Türkiye Radyo - Televizyon Kuru mu radyo ve televizyon tesislerini birlikte çalıştırmak
için bunlar arasında veya bunlarla geçici sabit veya gezici transmisyon yerleri arasında telekomünikasyon
tesisleri kurmaya ve işletmeye yetkilidir. Kurum, bu tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde 5 Nisan 1983
tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine tabidir.
Yönetmelik
M A D D E 62. — Bu Kanunun 6 nci maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik,

Radyo ve Televizyon

Yüksek Kurulunca hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu Kanun gereğince hazırlana
cak diğer yönetmelikler, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel

Müdürlüğünce hazırlanır,

Yönetim

Kurulu onayı ile ve Resmî Gazetede yayımlanarak yürüılüğe girer.
Ceza hükümleri
M A D D E 63. — Aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler, bu fiilleri başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu mad
de hükümlerine göre de cezalandırılırlar :
a)

Bu Kanuna aykırı olarak radyo veya televizyon istasyonları ve tesisleri kuranlar ve işletenler bir yıl

dan üç yıla kadar hapis cezasına, bu fiilleri dış ve iç güvenliğin söz konusu olduğu olağanüstü hallerde, sı
kıyönetim süresince veya savaşta işledikleri takdirde, beş yddan on yıla kadar ağır hapis cezasına mahkûm
edilirler. Her halde tesislerin müsaderesine karar verilir.
b)

Radyo ve televizyon yayınım almaya, almaya ve kaydetmeye yarayan cihazlar ile kapalı devre tele

vizyon yayım yapmaya yarayan
dışında kullananlardan,

cihazlar ruhsat almadan veya cihazı ruhsatname ücretini ödediği yer türü

ruhsatnamenin düzenlenmesi sırasında, gerekli bilgileri yanlış beyan edenler veya yan

lış ruhsatname düzenleyenlerden, tanzim edilmiş ruhsatname üzerindeki her türlü değişikliği ilgili mercie bir
ay içinde bildirmeyenlerden, mühürletme, hurdaya ayırma ve benzeri şekilde kullanım dışında kalmış

cihazı

ilgili mercie haber vermeden kullananlar onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar.
c)

38 inci maddede belirtilen yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmeyenler bir milyon liradan beş

milyon liraya kadar ağır para cezası, 39 uncu madde hükümlerine uymayanlar yüzbin liradan beşyüzbin {İra
ya kadar ağır para cezası ile cezlaııdırılırlar.
d)

58 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak standartlara

uymayan cihaz ithal veya

imal edenler üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar,
58 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mecburiyetlere uymayan her türlü radyo ve televizyon alıcı,
cihazlarını imal ve ithal edenler iki aydan altı aya kadar hapis, yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır
para cezası ile cezalandırılırlar.
Yürürlükten kaldırılan kanunlar ve kanun hükümleri
M A D D E 64. — 24 Aralık 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 10 uncu maddesi ve bunların ek ve değişiklikleri

yürürlükten

kaldırılmıştır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Kurum personeli hakkında uygulanmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Geçici Hükümler
GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden iki ay içerisinde, Radyo ve Televiz
yon Yüksek Kurulu üyeleri atanır, sekreteryası ise, Kurulun göreve başlamasından bir ay sonra kurulur.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun göreve başlamasını takip eden bir ay
içerisinde, Türkiye Radyo

Televizyon Kurumu yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürün atanmasıy

la mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri ve Genel Müdürün görevi sona erer.
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GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanunun 6 nci maddesi uyarınca Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üye
lerinin üçte birinin ilk defa yenilenmesi, Kurulun göreve başladığı tarihten iki yıl sonra, ikinci defa yenilen
mesi, dört yıl sonra kura usulüyle yapılır. Bu değişimde 6 nci maddenin (a), (b), (e) bentlerindeki üyeler kendi
aralarında ve ayrı ayrı, (c) ve (d) bentlerindeki üyeler birlikte mütalaa edilir.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden soma üç ay içinde;
a)

Ruhsatsız kullandığı cihazlara

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğünden ruhsat çı

kartarak ücretini ödeyenler,
b)

Ruhsatnamede yazıh adresi değiştirdiğini, cihazını devrettiğini veya devraldığını Posta, Telgraf ve Te

lefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirip, ruhsat üzerinde gerekli işlemi yaptıranlar,
c)

Cihazlarını ruhsatnamede belirtilen yer ve maksat dışında kullandığını Posta, Telgraf ve Telefon İşlet

mesi Genel Müdürlüğüne bildirip, gerekli düzeltmeyi
d)

yaptıranlar,

Ruhsatname üzerinde cihazın renkli veya siyah - beyaz olduğuna ilişkin ayrıca özelliği belirtilmemiş

olanların bu özelliğini Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne büdirip, ruhsat üzerinde iş
letenler,
e)

Mühürlenmiş olduğu halde cihazlarım kullananlardan

yeniden mühürletme veya kullanma işlemlerini

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirenler,
Hakkında ilgili ceza hükümleri uygulanmaz.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler ile disiplin ve gizli sicil yönetmelikleri, bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden iübaren altı ay içinde hazırlanır ve yürürlüğe konulur.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte mevcut yönetmelik, talimat ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur.
GEÇİCİ M A D D E 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel

Müdürlüğü, bu Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde devirle ilgili belge ve bilgileri Türkiye

Radyo - Televizyon Kurumuna

verir.
Devir işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde taraflarca protokolle tespit edi
lir.
Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar ruhsatnameler ile ilgili mevcut uygulamaya devam olunur.
GEÇİCİ M A D D E 7. — Bu Kanunun 50 nci maddesinin (g) bendinde sayılan unvanlarla Kurumda söz
leşmeli olarak çalışan personelden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
Sandığı ile ilgilendirilmesini Kurumdan yazıh

itibaıen 6 ay içinde T C Emekli

olarak talep etmeyenlerin, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgi

lendirilmelerine devam olunur. T C Emekli Sandığı ile iîgilendirilenlere kıdem tazminatı ödenmez.
GEÇİCİ M A D D E 8. — Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeni} le; yeni kadroları eski kadlolarından daha aşağıda olan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat
ve dsğer kazanılmış haklan, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumundaki yeni görevlerinde kaldıktan sürece
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin malî

sosyal ve her

türlü özlük haklarına ilişkin eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ M A D D E 9. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut kadroların, yeni düzenleme yapılın
caya kadar, uygulanmasına devam olunur.
Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler sonucunda sınıf, unvan ve derecesi değişmeyenler yeni kad
rolarına atanmış sayılırlar.
GEÇİCİ M A D D E 10. — Bu Kanunun 65 inci maddesinin (b) bendinin gerektirdiği
girinceye kadar, 24 Aralık 1963 tarih ve 359 Sayılı Türkiye Radyo
nulan düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

hükümler yürürlüğe

Televizyon Kurumu Kanununun, aym ko
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ALTINCI KISIM
Son Hükümler
Yürürlük
M A D D E 65. — Bu Kanunun;
a)

4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32 nci madde hükümleri

Resmi Gazetede

yayımı tarihinde,
b)

Diğer maddelerin hükümleri 1 Ocak 1984 tarihinde,

Yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 66. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür,

1 - Gerekçeli 718 S. Sayılı basmayazı Millî Güvenlik Konseyinin 183 üncü Birleşim tutanağına bağlı
dır.
II - Bu Kanunu; Mallı Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No.: 1/639.

