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1998 YAYIN YÜKSEK KURULU YENİDEN İLETİM TÜZÜĞÜ

(14.07.1998 - RG. 75 - EK III - AE. 379 Sayılı Tüzük)

KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN
KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI

(37/1997, 34/2003, 36/2010 ve 42/2011 Sayılı Yasalar)

23. ve 45. Madde Altında Yapılan Tüzük

Yayın Yüksek Kurulu, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Yasası’nın 23 ve 45. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kururlu onayı ile aşağıdaki
Tüzüğü yapar.

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim 1. Bu Tüzük “1998 Yayın Yüksek Kurulu Yeniden İletim
Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Amaç 2. Bu Tüzük ile 39/1997 sayılı Yasa’nın 23. maddesinde
öngörülen yeniden iletimle ilgili kuralların düzenlenmesi
amaçlanmıştır.

Kapsam 3. Bu Tüzük, merkezi yurtdışında bulunan ve KKTC sınırları
içerisinde yeniden iletim usuluyle yayın yapılmasını öngören yayın
yöntemiyle ilgili izin ve ruhsat verilmesi ve bu yayınların denetlenmesi
konularındaki düzenlemeleri kapsar.

Tanımlar 4. Bu Tüzükte geçen deyimlerden,

Başkan:Yayın Yüksek Kurulu Başkanını anlatır.

Kurul: Yasanın 6’ncı maddesiyle kurulan Yayın Yüksek
Kurulu’nu anlatır.

KKTC:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır.

Radyo Yayın:Elektro manyetik dalgalar ve diğer yollarla
yapılan ve radyo alıcıları ile doğrudan alınabilen ses
yayınlarını anlatır.
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Televizyon Yayını:Elektro manyetik dalgalar ve diğer
yollarla yapılan ve televizyon alıcıları ile doğrudan
alınabilen hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz
yayınını anlatır.
Reklam:Bir ürün veya hizmetin satılması, satın alınması
veya kiralanmasını sağlamaya, bir davayı veya fikri
yaymaya veya reklamcının istediği başka etkileri
oluşturmaya matuf bir bedel karşılığı yabancı kuruluş
tarafından yayınlanan duyuruları anlatır.

Deniz Aşırı Şirket:Yabancı kuruluşun, KKTC’deki
faaliyetlerini yürütmek amacıyla, KKTC yasalarına göre
kurmuş olduğu şirketi anlatır.

Teknik Yönetmelikler:KKTC’ye yönelik radyo ve
televizyon yayınlarındaki teknik özellikleri saptayan Yayın
Yüksek Kurulu’nca hazırlanmış yönetmelikleri anlatır.

Yasa:39/97 sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Yasası’nı anlatır.

Yayın İlkeleri:Yasanın 5. Maddesinde sıralanan ve radyo –
televizyon yayınlarının kamu hizmeti anlayışı ile
yapılmasını öngören ilkeleri anlatır.

Yayıncı:Kamu tarafından izlenmesi için radyo ve televizyon
programı hizmetleri düzenleyen ve ileten veya değişiklik
yapılmadan ve tam olarak bir üçüncü tarafa iletilmesini
sağlayan özel veya tüzel kişileri anlatır.

Yabancı Kuruluş:Merkezi yurtdışında bulunan ve radyo
veya televizyon yayın faaliyeti sürdüren kuruluşları
anlatır.Bu kuruluşun KKTC’ye yeniden iletim yayını
yapması bu Tüzükteki esaslara bağlıdır.

Yeniden İletim:Yurtdışında yapılan herhangi bir radyo veya
televizyon yayınının, vericiler aracılığıyla ulusal, bölgesel
veya yerel olarak KKTC sınırları içerisine yansıtılmasını
anlatır.

İKİNCİ BÖLÜM
YENİDEN İLETİM ESASLARI

Yeniden İletim
İzni Verilmesi

5. Kurul, yasalara ve bu tüzüğe uygun olmak koşuluyla yabancı
kuruluşlara, yeniden iletim amacıyla lisans ve yayın izni
verebilir.Yayın Yüksek Kurulu’ndan Yasa ve Tüzükler uyarınca
gerekli izinleri almadan hiçbir yabancı kuruluş KKTC dahilinde
yeniden iletim yapamaz.
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Yabancı Kuruluş 6. Yabancı yayın kuruluşu, şirket olması halinde, KKTC de
denizaşırı (yabancı) şirket olarak kayıt edilmek ve herhangi bir devlet
kurumu olması halinde ise KKTC’de tam yetkili büro açmak koşuluyla
yeniden iletim için Yayın Yüksek Kurulu’na başvurabilir.

Yabancı yayın kuruluşunun, KKTC’de yeniden iletim ile ilgili
işlemleri bu şirket veya büro aracılığıyla yürütülür.

Yeniden İletim
Lisans Başvuru
Şekli

7. Yayınlarını yeniden iletim yoluyla, ulusal bölgesel veya yerel
ölçüde KKTC’ye aktarmak isteyen yabancı kuruluşlar, yukarıda …’ncı
maddede belirtilen şirketleri veya büroları aracılığıyla Kurul’a
başvururlar.

Her lisans tipi için ayrı başvuru yapılır ve başvurular bağımsız
olarak değerlendirilir.

Başvuru İçin
Gerekli Belgeler

8. Yeniden İletim Lisansı için başvurular, başvuru formları
doldurularak aşağıda belirtilen bilgileri içeren iki ayrı dosya halinde
verilir.

a) Kuruluş ve yayın hizmeti ile mali yapısı ve kaynakları ile
ilgili bilgileri içeren dosya,

b) Teknik altyapıya ilişkin bilgileri içeren dosya,

Kuruluş ve Yayın
Hızmetleri İle
Mali Yapı ve
Kaynaklarla İlgili
Dosyada
Bulunacak
Belgeler

9. Kuruluş ve yayın hizmetleri ile ilgili bilgiler içeren dosyada
aşağıdaki belgeler bulunmalıdır.

a) Usulüne göre doldurulmuş lisans başvuru formları,
b) Lisans ücreti avansının yatırılmış olduğunu belgeleyen

makbuz,
c) Şirketler Mukayyitliğinden tasdikli, şirket ana sözleşme ve

tüzüğü ile şirket kuruluş, şirket işletme sermayesi,
hissedarlar, direktörler onay belge ve KKTC’de yetkili
kılınan temsilci onay belgeleri,

d) Sağlanacak yayın hizmetinin amacı, hedefleri program
içeriği ve prototipi, planlanan yayın bölgesi, yayın saatleri
gibi verilecek hizmete ilişkin bilgiler,

e) Günlük, haftalık ve aylık olarak planlanan yayın süreleri ve
saatleri, sürekli zaman paylaşımlı ya da dönüşümlü yayın
türlerinden hangisinin istendiği,

f) Başvuru sahibinin, kuruluşla ilgili olarak bildirmeye gerek
duyduğu diğer idari ve hukuki bilgiler,

Teknik Altyapı
ile İlgili
Dosyada
Bulunması
Gereken Belgeler

10. Teknik Altyapı ile ilgili dosyada aşağıdaki belgeler
bulunmalıdır.

a) yayın sisteminin komple blok şeması
b) 1998 yayın Yüksek Kurulu yayın İzni ve Lisans Tüzüğü’nde

vericilerle ilgili istenen belge ve şemalar,
c) talep edilen frekans veya kanallar. Kurul, talep edilen

frekans veya kanalı tahsis etmek zorunda değildir.
d) kontrol odası donanımında yeralacağı belirlenmiş olan
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cihazların marka, tip, model ve sayılarını gösteren listeler ve
şemalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEKNİK KURALLAR

Verici Kurulması 11. Yabancı kuruluş, yeniden iletimi gerçekleştirmek amacıyla
vericiler kurabilir veya hizmet alımı yoluyla yerli kuruluşların
tesislerinden yararlanabilir.

Ancak kurulacak olan vericilerle ilgili olarak Tüzük ve
Yönetmeliklerde belirlenen koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Kontrol Odası 12. Yabancı kuruluş, yayının KKTC’ye aktarılması, kesilmesi ve
benzeri işlemlerin yapılabilmesi için bir kontrol odasına ve işlemleri
geçekleştirecek gerekli personele sahip olmalıdır.

Yabancı kuruluşların kendi aralarında yapacakları anlaşmaya
göre, bir kontrol odası, birden fazla yabancı kuruluşa hizmet verebilir
veya Kontrol odası hizmet alımı yoluyla da başka bir yerli kuruluştan
kiralanabilir.

Temel Teknik
Karakteristikler

13. Lisans başvurusu sırasında Yayın İzni ve Lisans Tüzüğü’nde
öngörülen, temel teknik karakteristikler verilmelidir.

Genel Teknik
Kurallar

14. Yeniden İletim yoluyla gerçekleştirilecek yayınlar, Yayın İzni
ve Lisans Tüzüğü’nde belirtilen genel teknik kurallara uygun olarak
yapılır.

Güvenlik 15. Yeniden İletim için gerekli tüm teçhizat, 1998 Yayın Yüksek
Kurulu Yayın İzni ve Lisans Tüzüğü’nde saptanan emniyet kuralları
dikkate alınarak  tesis edilmiş olmalıdır.

Avans 16. Lisans başvuruları sırasında 1998 Yayın Yüksek Kurulu
Yayın İzni ve Lisans Tüzüğü’nde öngörülen miktar avans olarak
alınır.Bu avans inceleme sonunda yeniden iletim lisansı almaya hak
kazanamayan kuruluşlara geri verilir, lisans alan kuruluşların lisans
ücretinden mahsup edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME VE TAHSİS

Değerlendirme ve
Tahsis

17. Yeniden İletim için başvuranlara, Yayın İzni ve Lisans
Tüzüğü’nde öngörülen ilkeler çerçevesinde ve başvuru sırası
gözetilerek olarak Kurul kararıyla frekans ve kanal tahsisi yapılır,
lisans ve yayın izni verilir.
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Yayın İlkeleri 18. Yeniden iletimle gerçekleştirilecek yayınlar, Yasa’nın 5.
Maddesinde sıralanan Yayın İlkelerine, (17). Fıkra hariç, uygun olarak
yapılmalıdır.

Yabancı kuruluşun, KKTC’de kayıtlı şirketinin yetkilileri ve
kuruluşun devlet kuruluşu olması halinde KKTC’nde kurmuş olduğu
büro temsilcileri, Yasa ve tüzüklerden kaynaklanan hertürlü hukuksal
ve cezai sorumluluğa tabidirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
LİSANS, YAYIN İZNİ VE REKLAM ÜCRETLERİ

Lisans ve Yayın
İzni Ücretleri

19. Yeniden İletim yoluyla yayın yapacak yabancı kuruluşlar,
Yayın İzni ve Lisans Tüzüğü’nde öngörülen yayın izni ve lisans
ücretlerini Kurula öder.

Reklam Ücreti Yeniden İletim yoluyla yapılan yayınların reklam içermesi
durumunda, yabancı kuruluş, aşağıda belirtilen sabit reklam
ücretlerinden birini Kurula öder.

Günlük yayın süresi;

a) 0-8 saat arası olan kuruluş,
aylık 200USD
b) 8-16 saat arası olan kuruluş
aylık 300USD
c) 16-24 saat arası olan kuruluş
aylık 400 USD

Reklam
Yayınlarının
Engellenmesi

20. Yabancı Kuruluş, Kurul’a reklam ücretlerini ödemekten
imtina etmesi ve/veya geciktirmesi durumunda, Kurul kararı ile
KKTC’ye reklam yayını yapamaz. Böyle bir durumda, Kuruluşun
Kontrol odasındaki görevlileri, yayın akışı içinde reklamlar başladığı
zaman reklam dışında herhangi bir yayın ile bu yayını keser.

Reklam Ücretinin
Ödenmesinin
Şekli

21. Yabancı kuruluşlar, her takvim ayına ilişkin sabit reklam
ücretlerini, bu ayı takip eden ay sonuna kadar Kurulca belirlenen banka
hesabına yatırırlar.

Ücretin Kurul hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun veya
makbuzunun bir örneği, elden veya taahhütlü mektupla Kurula
gönderilir.
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Reklam Ücretinin
Ödenmemesi Hali

22. Yabancı kuruluşun reklam ücretlerini ödememesi veya eksik
ödemesi halinde, Kurul, “Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam
Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Yayın Yüksek Kurulu
Paylarının Ödenmesi Hakkında Tüzük’ün 23. ve 24. Maddelerinde
belirtilen hükümler uygulanır.

Reklam
Ücretinin Miktarı

23. Yeniden iletim yapan yerli kuruluş, yeniden iletim yayını
içinde bulunan reklam yayınları karşılığı olarak, aylık 100USD maktu
ücreti yeniden iletim yapan yabancı yayıncılara uygulanan ödeme
koşulları tahtında Yayın Yüksek Kurulu’na öder.

Mükellefiyetler 24. Yeniden iletimi yapılan bütün yayınlardan kaynaklanan
hukuksal ve cezai mükellefiyet, yeniden iletimi yapan yerli kuruluşa
aittir ve uygulanabilir olduğu ölçüde Yasa ile bu tüzükte veya başka
herhangi bir tüzükte yabancı kuruluşların yeniden iletimine ilişkin
uygulanan mükellefiyetler yerli yayıncılara da uygulanır.

Reklam
Ücretlerinin
Ödenmesi

25. Yabancı Kuruluşlar, her takvim ayına ilişkin sabit reklam
ücretlerini, bu ayı takip eden ay sonuna kadar Kurulca belirlenen banka
hesabına yatırırlar.
Ücretin Kurul hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya makbuzu
Kurula gönderilir.

Reklam
Ücretinin
Ödenmemesi
Hali

26. Yabancı kuruluşun reklam ücretlerini ödememesi veya eksik
ödemesi halinde, Kurul, bu tüzüğün 20. maddesi, “1998 Yayın Yüksek
Kurulu Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve
Usulleri ile Reklam Gelirleri Yayın Yüksek Kurulu Paylarının
Ödenmesi Hakkında Tüzük”ün 23. ve 24. maddesinde belirtilen
hükümler uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
YERLİ KURULUŞLARIN YENİDEN İLETİM YAPMASI

Yerli
Kuruluşların
Yeniden İletimi

27. 1998 Yayın Yüksek Kurulu İzin ve Lisans Tüzüğü altında
lisans ve izin veya deneme yayın izni almış yerli kuruluşlar da zaman
paylaşımlı yayın ilkesine uygun olarak yeniden iletim yapabilirler.

İzin Alma 28. 1998 Yayın Yüksek Kurulu İzin ve Lisans Tüzüğü altında
izin veya deneme yayın izni almış yerli kuruluşlar yeniden iletim
yapacakları hususunu, aşağıda belirlenen belgeler ile birlikte Yayın
Yüksek Kurulu’na bildirmek zorundadılar.
a)Yeniden iletim yapacakları yabancı kuruluşun kayıtlı olduğu ülkede
kayıt veya yayın izni ile ilgili tüm belgelerin KKTC Büyükelçiliğinden
veya konsolosluğundan onaylanmış nüshalarını veya KKTC
Büyükelçiliğinin yada Konsolosluğunun olmaması halinde ise TC
Büyükelçiliğinden onaylanmış nüshaları.
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b)Yeniden iletim yapacakları yayın süre ve zamanları.
c)İlgili yabancı kuruluş ile yapmış oldukları sözleşme.

Sunulacak
Belgeler

29. Sunulan belgeler ışığında, Yayın Yüksek Kurulu yeniden
iletimin yapılıp yapılmayacağına ve bu Tüzük ışığında yapılış
koşullarına ilişkin karar verir.

Yeniden İletim
Yapılamayacak
Zaman

30. Kısmen yeniden iletim izni verilen yerli kuruluş, özel
durumlar dışında, 18.00-24.00 saatleri arasında yeniden iletim
yapamaz.
Bu türden özel durumlar, yazılı olarak veya acil durumlarda uygun
başka herhangi bir yöntemle, Yayın Yüksek Kurulu’nun bilgisine
getirilip onay alınır.

Maktu Reklam
Ücreti

31. Yeniden iletim yapan yerli kuruluş, yeniden iletim yayını
içinde bulunan reklam yayınları karşılığı olarak, aylık 100USD maktu
ücreti yeniden iletim yapan yabancı yayıncılara uygulanan ödeme
koşulları tahtında Yayın Yüksek Kurulu’na öder.

Mükellefiyet 32. Yeniden iletimi yapılan bütün yayınlardan kaynaklanan
hukuksal ve cezai mükellefiyet, yeniden iletimi yapan yerli kuruluşa
aittir ve uygulanabilir olduğu ölçüde Yasa ile bu tüzükte veya başka
herhangi bir tüzükte yabancı kuruluşların yeniden iletimine ilişkin
uygulanan mükellefiyetler  yerli yayıncılara da uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yüksek Seçim
Kurulu Kararları

33. Yeniden İletim yoluyla KKTC’ye aktarılan yayınlar, Seçim
ve Halkoylaması Yasası ile Yüksek Seçim Kurulu kararlarına ve bu
kararlar ışığında Yayın Yüksek Kurulu’nun aldığı kararlara uygun
olmalıdır.

Belirtilen Yasa ve kararlara aykırı yayınlar KKTC’ye
aktarılamaz.Yayının bu nitelikte unsurlar içermesi halinde yabancı
kuruluşun yayınları, resen ve/veya duruma göre Yayın Yüksek Kurulu
veya Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Yabancı kuruluş temsilcilerinin
direktifi ile Kontrol Odası’ndaki görevliler aracılığıyla kesilir.

Lisans Devir ve
Temliki

34. Yeniden İletim Yayın Lisansı kısmen veya tamamen başka
kişi veya kuruluşlara devir veya temlik edilemez.Yayın şebekeleri veya
yayın süreleri, reklam ve sponsörlük dışında başka yayın kuruluşlarına
veya üçüncü şahıslara ücret karşılığı olsun olmasın tahsis
edilemez.Yeniden İletim İzni ve Lisansı alan herhangi bir şirketin
herhangi bir zamanda toplam %40’ı aşan miktardaki hissesi kısmen
veya tamamen başka kişi ve kuruluşa devir ve temlik edildiği zaman,
Kurulun bu lisans ve yayın iznini iptal etme hakkı vardır.
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Tüzükte Hüküm
Bulunmayan
Haller

35. Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Kamu ve Özel
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve yayınları Yasası ile diğer Tüzükler ve
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tüzüğü
Yorumlama
Yetkisi

36. Bu Tüzüğü yorumlama yetkisi Yayın Yüksek
Kurulu’nundur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1. Yeniden İletim yoluyla halen KKTC’ye yönelik yayın yapan
yabancı kuruluşlar, bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takibeden üç ay
içinde, Yeniden İletim İzni için Yayın Yüksek Kurulu’na
başvurmalıdır.

a) Yayın Yüksek Kurulu ülkedeki kanal ve frekans sorunları
nedeniyle, bazı gecikmeleri önlemek amacıyla, bu tüzükte
yeralan koşullar tam olarak yerine getirilmeden de, yayın
faaliyetine başlamış veya başlayacak durumda olan veya
yayına hazırlanan yabancı yayın kuruluşlarına geçici
nitelikte “Yeniden İletim Deneme Yayın İzni” verebilir.

b) Bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren, halen
yayında olan veya yayın faaliyetine hazırlanan kuruluşlar
“Yeniden İletim Deneme Yayın İzni” almak için Kurula
başvurabilir. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce
lisans ve yayın izni almak üzere Kurul’a başvuran
kuruluşlar, aşağıda belirtilen belgeleri tamamlamaları
halinde kendilerine “Yeniden İletim Deneme Yayın İzni”
verilebilir.

c) Halen yayında olan ve yeniden iletim yapan yabancı
kuruluşlar, bu tüzüğün Resmi Gazete’de yayınlandığı
tarihten itibaren 1 ay içinde, deneme yayın izni için
kurula başvurmak zorundadır.Bu süre sonunda deneme
yayın izni başvurusunda bulunmayan kuruluşun yayını
durdurulabilir.

d) Yeniden İletim Deneme Yayını İzni için başvuru yapan
Yabancı Kuruluşlar, bir şirket olmaları halinde KKTC’de
denizaşırı bir şirket olarak kaydedildiklerini veya devlet
kuruluşu olmaları halinde KKTC’de tam yetkili bir büro
kurduklarını kanıtlamak zorundadırlar.

e) Yeniden İletim Deneme Yayın İzni için yapılacak
başvuruda yeralması gereken hususlar şunlardır:

i) Yabancı Kuruluşun şirket olması halinde,
KKTC’de denizaşırı bir şirket olarak
kaydedildiğine ilişkin olarak Şirketler
Mukayyitliğinden tasdikli, şirket ana sözleşme ve
tüzüğü ile şirket kuruluş, şirket işletme sermayesi,
hissedarlar, direktörler onay belge ve KKTC’de
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yetkili kılınan temsilci onay belgeleri,
ii) Yabancı kuruluşun bir Devlet Kuruluşu olması

halinde KKTC’de tam yetkili bir büro kurduğuna
dair Resmi devlet kuruluşlarından alınmış belge
ile büro müdürü ile diğer personelin isim ve
adresleri,

iii) Kuruluşun mevcut olan veya yakın sürede temin
edeceği yayınla ilgili temel tesis, bina ve araç
gereçlerin listesi,

iv) Yapılması istenen yayın türü,
v) Talep edilen frekans veya kanallar. (Kurul, talep

edilen frekans veya kanalı tahsis etmek zorunda
değildir.)

f) Yeniden İletim Deneme Yayın İzni alan kuruluş, izni
aldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde yayına
başlamak zorundadır. Bu sürenin bitminde eğer yayına
başlamamışsa, Yeniden İletim Deneme Yayın İzni
geçersiz sayılıp ve yayınları durdurulabilir.

g) Yeniden İletim Deneme Yayın İzni alan kuruluş, izin
aldığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde, bu tüzükte
lisans ve esas yayın izni için aranan şartları tamamlamak
ve lisans ve yayın izni almak için Kurul’a başvurmak
zorundadır. Bu süre bitiminde lisans ve esas yayın izni
almayan veya koşulları yerine getirmeyen kuruluşların
deneme yayını izinleri geçersiz sayılabilirler.

h) Deneme yayını izni alan kuruluş, deneme yayınına
başladığı tarihten itibaren bu tüzükte belirtilen reklam
yayın ücretlerini Kurul’a ödemeye başlamak zorundadır.

i) Yeniden İletim Deneme Yayın İzni alan kuruluşlar, ilgili
ysada belirtilen yayın ilkelerine uygun yayın yapmak
zorundadır.

j) Yeniden İletim Deneme Yayın İzni, bu izni alan
kuruluşlara, lisans ve yayın izni ve frekans tahsisi için
müktesap hak kazandırmaz ve hiçbir şekilde müktesap
hak kazandır şeklinde yorumlanamaz.

k) Yeniden İletim Deneme Yayın İzni hiçbir şekilde
başkasına satılamaz veya devredilemez veya kiralanamaz.

l) Yeniden İletim Deneme Yayın İzni karşılığı yayın
kuruluşları aşağıda belirlenen ücretleri öder.

i) Radyolarda; ulusal ve bölgesel yayınlar için 400
USD, yerel yayınlar için 200 USD

ii) Televizyonlarda; ulusal ve bölgesel yayınlar için
600 USD, yerel yayınlar için 400 USD

Yürütme 37. Bu Tüzüğü Yayın Yüksek Kurulu yürütür.

Yürürlük 38. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


