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ÖNSÖZ
Ülkemizde radyo ve televizyon yayıncılığı alanında
düzenleyici otorite olarak görev yapan Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, bu alana özgü ortak bir dilin ve kriterlerin kullanılmasına
önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yürütmektedir. Program
türlerinin sınıflandırılması amacıyla yapılan çalışma da bunlardan
biridir. Söz konusu çalışma, 2002 yılında Radyo ve Televizyon
Üst Kurulunun kuruluş kanununda yapılan değişiklikle, yayın
durdurma yerine program durdurma müeyyidesinin getirilmesi
üzerine gerçekleştirilmiştir.
Kurulduğu 1994 yılından itibaren yayın ihlallerine karşı
uyarı ve yayın durdurma müeyyidesi uygulayan Üst Kurul, 3984
Sayılı Kanunda değişiklik yapan 4756 Sayılı Kanun gereğince, 15
Mayıs 2002 tarihinden itibaren programa müeyyide uygulamaya
başlamıştır. Bu değişiklik çerçevesinde, program kimlik bilgilerinin
önemli bir unsuru olan “program türleri” konusunda kapsamlı bir
sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Program Türleri Kod, Tanım
ve Sınıflandırmaları Rehberi, söz konusu sınıflandırma çalışmasının
ürünüdür.
2003 yılında gerçekleştirilen çalışmada, 3984 Sayılı Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve ilgili
yönetmelikler ile İzleme ve Değerlendirme Dairesi Uzmanlarının
deneyimlerinden, hukuki belgelerden, TRT ve Avrupa Yayın
Birliğinin program sınıflandırma çalışmalarından yararlanılmıştır.
Ayrıca Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
Ancak Avrupa Birliği yayıncılık mevzuatına uyum sağlayan
6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun’un, 3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle
birlikte, yayıncılık mevzuatımız tümüyle değişmiş ve “Yayınlarda
Program Türleri Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları Rehberi”nin,
Yayınlarda Program Türleri Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları
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yeniden hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Üst Kurul
Uzmanlarının titiz çalışmaları sonucunda oluşturulan taslak metin
iletişim fakültelerinin ve yayıncılık sektöründeki paydaşlarımızın
görüşüne açılmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda gerekli
değişiklikler yapılmış ve son şekli verilmiştir.
Bu özenli çalışma yolculuğunda Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu’na katkı yapan tüm paydaşlarımıza ve çalışmaya katılan
personelimize teşekkür ediyorum. Zaman içerisinde Üst Kurul
Uzmanları ve yayıncılık sektörü için başvuru kaynağı haline gelen
“Yayınlarda Program Türleri Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları
Rehberi”nin yenilenmiş metninin de bu alanda hizmet sunanlara
faydalı olacağını umuyorum.
Prof. Dr. Davut Dursun
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı
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SUNUŞ
2003 yılında yayınlanmış olan “Yayınlarda Program Türleri
Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları” kitapçığında 6112 Sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun’un yürürlüğe girmesi ve zaman içinde program türlerinde
meydana gelen değişiklikler sebebiyle çeşitli güncellemelere
ihtiyaç duyulmuştur.
Söz konusu program türlerinin SKAAS’da da kullanılarak
program türlerine göre istatistiki verilere ulaşılması düşünülmekle
birlikte, hem Üst Kurulumuz personelinin hem de yayıncıların
program akışlarını oluştururken bu türleri kullanmalarının
sağlanması hedeflenmektedir. Zira, gerek Yasada gerekse de
Yönetmelikte, belirli program türlerine (sinema filmleri, çocuk
programları, haber bültenleri, dini programlar, tele-alışveriş vb.)
yönelik olarak süre, reklama giriş, program içine reklam alma,
ürün yerleştirme ve program desteklemesi vb. açılardan özel
düzenlemeler bulunduğundan, program türlerinin tanımlanması
gerekmiştir.
Kullanılmakta olan kitapçığın yeni Kanun’a ve program
kimlik bilgilerinin önemli bir parçası olan “Program Türleri”nin
güncel program türlerine uyumlulaştırılması amacıyla İzleme ve
Değerlendirme Dairesi bünyesinde Üst Kurul Uzmanlarından
oluşan bir komisyon kurulmuştur.
Komisyon
tarafından
yürütülen
çalışmada,
yayın
kuruluşlarının yayın akış planları ve program türleri gözden
geçirilerek yeni türlerin sınıflamaya dahil edilmesi sağlanmıştır.
Tamamlanan çalışma ile mevcut “Program Türleri” kitapçığı
özellikle 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun’da ve Yayın Hizmeti Usul ve Esasları
Yayınlarda Program Türleri Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları
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Hakkında Yönetmelik’te yer alan program türü tanımlarına göre
gözden geçirilmiş ve bu tanımlara uygun bir şekilde düzenlenmiştir.
Kurulan komisyon tarafından yapılan çalışma belli bir aşamaya
getirildikten sonra tüm daire personelinden, yayıncılık alanında
faaliyet gösteren meslek birlikleri ile iletişim fakültelerinden de
görüş alınmış ve gelen görüşler de değerlendirilerek “Yayınlarda
Program Türleri Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları” kitapçığına
son hali verilmiştir. Üst Kurul’a sunulan çalışma Üst Kurul’un
17.12.2013 tarihli ve 2013/68-14 sayılı kararı ile onaylanmış ve
kullanıma sunulmuştur.
Çalışmayı yürüten Komisyon üyelerine, tüm İzleme
ve Değerlendirme Dairesi personeline, görüş ve önerilerini
esirgemeyen meslek birlikleri ile iletişim fakültelerine ve Üst
Kurul üyelerine çalışmaya katkılarından ve yardımlarından dolayı
teşekkür ederiz.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
								
Şubat, 2014

10

Yayınlarda Program Türleri Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları

KOD
Tür Adı
NO

1.

Haber

1.1

Haber Bülteni

1.2

Haber
Programları

TANIM
Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla
ve nesnel bir bakış açısıyla izleyici ve
dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal,
ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri
olay, konu ve gelişmelerin sunulduğu
program türü
Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını
karşılamak amacıyla, güncel, toplumsal,
siyasal, kültürel, ekonomik olay konu
ve gelişmelerin, basın ve yayın meslek
ilkeleri uyarınca, doğruluk ve çabukluk
ilkesine uygun olarak izlenip, derlenerek,
izleyici veya dinleyicilere, olağan dışı
durumlar hariç düzenli olarak, belirli
saatlerde sunulduğu program türü
Kamuoyunun bilgi edinmek ihtiyacını
karşılamak amacıyla olay, konu ve
gelişmeleri ayrıntıları ile ele alan ve
değerlendiren; olağandışı durumlar
dışında belirli yayın gün ve saatinde
ve genellikle belli bir süre ile sınırlı
olarak, düzenli biçimde izleyici ya da
dinleyicilere sunulan program türü.
Genellikle bültenler içinde değinilen
aktüalite, siyaset, ekonomi gibi çeşitli
konuların daha geniş ve daha detaylı bir
şekilde aktarıldığı programlar, haftanın
ekonomik
olaylarının
tartışıldığı
yapımlar, günlük gazetelerin okunup
yorumlandığı program türü
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1.3

Ekonomi
Bülteni

1.4

Hava ve Yol
Durumu

1.5

Spor Bülteni

2.

Güncel
Programlar

2.1

Yorum
Programları

2.2
2.3

12

Sohbet
Programları
Dini Tören
Yayınları

Ekonomiye dair bilgilerin aktarıldığı ve
para ve sermaye piyasası işlemlerinin ve
bu piyasalarda kullanılan enstrümanların
değişimlerinin sunulduğu program türü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden
ve uydudan alınan veriler ışığında
genel izleyici kitlesinin bilgilenmesi ve
önlem alması amacıyla hava sıcaklık
tahminlerinin, rüzgar hızı ve yönü,
denizlerdeki sıcaklık ve nem oranı
bilgilerinin verildiği; Karayolları Genel
Müdürlüğü’nden alınan çalışma yapılan
ve kapatılan yolların bilgilerinin yer
aldığı program türü
Sporun her türüyle ilgili dünyada ve
Türkiye’de yaşanan gelişmelerin kısaca
aktarıldığı program türü
Toplum
ve
insan
yaşamında
karşılaşılan çarpıcı ve genellikle
münferit olayları konu alan program
türü
Siyaset, ekonomi, spor vb. kamuoyunu
ilgilendiren güncel konuların bazen
tek bir bakış açısıyla, bazen de farklı
görüşlerin bir arada dile getirilerek
sunulduğu program türü
Çeşitli konuları ele alan söz ve sohbet
program türü
Dini anlamda önemli zamanlarda
yapılan yayınlar
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

Dinsel, etnik, siyasi çatışmalar, savaşlar,
terör amaçlı saldırılar, doğal afetler,
Kriz Dönemi
salgın hastalıklar ve benzeri olağanüstü
Canlı Yayınlar
durumların ortaya çıkardığı kriz
zamanlarında yapılan yayınlar
Seçimlerle ilgili olarak; Yüksek Seçim
Kurulu tarafından belirlenen seçim
Seçim
dönemlerinde yapılan ve Yüksek Seçim
Yayınları
Kurulu tarafından usul ve esasları
düzenlenen tüm yayınlar
Siyasi Parti
Seçim dönemleri dışındaki siyasi parti
Faaliyetleri
faaliyetlerini de kapsayan yayınlar
Yayınları
Ulusal ve
Uluslararası
Resmi ve gayriresmi tören, sempozyum,
Törenlerin
kongre, cenaze vb. toplantıların yayını
Naklen
Yayınları
Sosyal Amaçlı Ulusal ve uluslararası çapta belirli bir
Kampanya
toplumsal amaca yönelik olarak belli
Programları
kriz dönemlerinde yapılan yayınlar
Toplumun düşünce ve hayat şekline
konu teşkil eden ve nesilden nesile
Kültür
aktarılan inanç, bilgi ve uygulamaların
Programları korunması, geliştirilmesi, yayılması
ve
zenginleştirilmesi
amacıyla
hazırlanan program türü
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3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

14

Konusunu ve materyalini gerçek
olaylardan ve tabiattan alan, olayı ya
kendi tabi çevresi ve akışı içinde ya
da buna en yakın biçimde sonradan
Belgesel
kurulmuş düzenlemeler içinde seçilmiş
Programlar
yerlerde işlenen, çoğunlukla bilime
dayalı belli sınıflandırmalarla tespit
edilen durumun izleyiciye sunulduğu
program türü
Katılımcıların çeşitli konularda bilgi
ve genel kültür seviyelerini ölçen,
Bilgi-Kültür
aynı zamanda izleyici ve dinleyicilerin
Yarışmaları
de bilgilenmelerini sağlayan yarışma
programı
Toplumun düşünce ve hayat şekline konu
teşkil eden ve nesilden nesile aktarılan
inanç, bilgi ve uygulamalarının, kültürel
Kültür
ürünlerin ve güzellik, tasarım ile duygu
ve Sanat
Programları
aktarımlarının yansıtıldığı, tanıtıldığı ve
sanatın her dalıyla ilgili güncel ya da
tarihsel gelişmeleri anlatan program türü
Yaşam Tarzı
Çeşitli yaşam biçimleri ve mekânları
ve Eğilimlerle ile ilgili güncel eğilim ve gelişmelerin
İlgili Yapımlar anlatıldığı programlar
Sektör Tanıtım Çeşitli sektörlerdeki gelişme ve
Programları
yeniliklerin anlatıldığı program türü
Çeşitli yemek, mekan ve toplumsal
Gezi
olguların yerinde gezilerek ve görülerek
Programları
tanıtıldığı program türü
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4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
5

5.1

5.2

Toplumun farklı kesimlerine hitap
eden ve hayatta gerekebilecek farklı
Eğitim
bilgi ve beceri türlerini kapsayan
Programları
eğitim amaçlı hazırlanmış program
türü
Örgün Eğitime Doğrudan örgün eğitimi ve her seviyede
Destek
eğitimi destekleyici veya kişisel anlamda
Programları
geliştirici program türü
Örgün eğitim imkanlarından hiç
yararlanmamış,
gittikleri
okuldan
erken ayrılmış ya da örgün açık eğitim
Yaygın Eğitim
kurumlarına devam etmekte olanlar veya
Programları
meslek dallarında, toplumsal yaşamda
daha yeterli duruma gelmek isteyenler
için hazırlanan program türü
Bilgi-Beceri
Yemek, elişi gibi her türlü bilgi-beceri
Programları
kazandırmaya yönelik program türü
İzleyicilere çeşitli sağlık problemleri ile
Sağlık
ilgili bilgi veren ve halkı bilinçlendirmeyi
Programları
amaçlayan program türü
Dini Eğitim
Dini içerikli bilgiler vermeyi amaçlayan
Programları
eğitim program türü
Kişilerin gerçek yaşamlarına dayanan
Gerçek
Yaşamlar
olayların ele alındığı program türü
Reality-show
olarak
tanımlanan,
genellikle canlı olarak yayınlanan,
Reality Show kişisel felaketleri ve benzeri olayları
(cinayet, aile içi kavgalar v.b.) konu alan
program türü
Gerçek Hayat Kişilerin hayat hikâyeleri üzerine
Hikayeleri
kurgulanmış program türü
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6

6.1

6.2

7
7.1

7.2

7.3
7.4

16

Bir sözcüğün, bir kavramın, bir
davranışın, bir fikir ya da yaşantının
Drama
veya bir olaylar dizisinin, tiyatro ve
sinema tekniklerinden yararlanarak
canlandırıldığı yapım türü
Birden çok bölüm halinde yayınlanan,
tavır, tutum, deyiş yönünden birbirine
Dizi Filmler
bağlı olan aynı konunun veya birbirini
izleyen konular bütünlüğünün işlendiği
drama program türü
Konuların
hareketli
görüntüler
olarak, sinema tekniğine uygun
biçimde işlenmesiyle ortaya konduğu,
Sinema ve
gerçek görüntüler dışında bilgisayar
Televizyon
teknolojilerinden
de
yararlanarak
Filmleri
oluşturulan animasyonları da kapsayan
program türü
Eğlence
Neşeli ve hoşça vakit geçirilmesi
Programları amaçlanan program türü
Eğlence dünyası ile ilgili magazin
Magazin
konularını işleyen haber ve yorum
Programları
program türü
Skeç, tiyatro, video kaydı, şaka gibi
Drama Öğeleri
içeriklerle sunulan senaryolu ya da
İçeren Eğlence
doğaçlama görsel eserlerin sunulduğu
Programları
program türü
Müzik
Sunucunun bulunduğu ve sohbetle
Ağırlıklı
beraber ağırlığın müzik parçalarında ve
Programlar
video kliplerinde olduğu program türü
Sunucu olmaksızın sadece müzik video
Müzik Video
Klipleri
kliplerinin yayını
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7.5
7.6
7.7
7.8

Konser
Yayınları
Beceri ve
Direnç
Yarışmaları
Spor
Karşılaşmaları
Yayınları
Show ve
Gösteriler

7.9

Talk-Show

7.10

Kuşak
Programları

8

Çocuk
Programları

8.1

Okul Öncesi
Çocuk
Programları

Müzisyenlerin toplu alanlarda verdikleri
konserlerin ekrana yansıtıldığı program
türü
Şans
ağırlıklı
eğlence-yarışma
programları, oyunlar v.b. program türü
Çeşitli spor dallarına ait karşılaşmaların
yayını olan program türü
Bir topluluk önünde gösterilen beceri
veya oyun yayını olan program türü
Sunucunun ağırlıklı olarak görev
üstlendiği, izleyici ve konukları
eğlendirme amacı olan sohbetlerin
yapıldığı, eğlence ağırlıklı program türü
Toplumun
değişik
kesimlerinde
izleyiciye yönelik bilgi, açıklama ve
ilgi çekici canlı müzik parçaları ile
oluşturulan; kısa, uygulanabilir bilgilerin
yer aldığı; izleyicileri ilgilendiren
şahsi ve sosyal konularla insanların ve
toplumun günlük yaşayışından alınmış
çeşitli unsurların, belirlenen amaç, hedef
ve ilkelere uygun olarak bir veya birden
fazla sunuş tekniği ile işlendiği, kendi
içinde bir bütünlüğü olan program türü
Çocuklara
yönelik
hazırlanmış,
çocukların zevklerini ve öğrenim
alışkanlıklarını oluşturan ve bunlara
uygun program türü
Okul çağına girmemiş çocuklara yönelik
olarak psiko-motor gelişimleri dikkate
alınarak hazırlanmış program türü
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

18

Hareket ve çizgi biçimleri kullanılarak,
tek kare çekimleri ile varlıklara hareket
kazandıran, çoğunlukla çocuk seyircilere
mesaj aktarmak için faydalanılan
program türü
Çocukların
ihtiyaç
ve
zevkleri
Çocuk Eğitim
değerlendirilerek
eğitim
amaçlı
Programları
hazırlanan program türü
Çocukların ekran başında durmaktan
ziyade tek başlarına veya arkadaşlarıyla
Çocuk Aktivite
birlikte
gerçekleştirebilecekleri
Programları
aktiviteleri öğreten ve bunları yapmaya
teşvik eden program türü
Çocukların anlam dünyası dikkate
alınarak bir sözcüğün, bir kavramın,
Çocuklara
bir davranışın, bir fikir ya da yaşantının
Yönelik Drama veya bir olaylar dizisinin, tiyatro ve
sinema tekniklerinden yararlanarak
canlandırıldığı yapım türü
Çocuklara yönelik olarak güncel,
Çocuk Haber toplumsal, kültürel ve benzeri olay, konu
ve gelişmelerin sunulduğu program türü
Çocukların
yarışma
duygusuyla
yetkinlik ve beceri kazanması amaçlanan
Çocuk Yarışma
ya da bilgi ve kültür seviyelerini ölçen
program türü
Çizgi ve
Animasyon
Filmler
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9

9.1
9.2

9.3

9.4

Radyo ve televizyon reklamları,
program desteklemesi, tele-alışveriş
ve ürün yerleştirmeyi de kapsamak
üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan
gerçek veya tüzel kişinin, ürün, hizmet
Ticari İletişim veya imajını, doğrudan veya dolaylı
ve Tanıtım
olarak tanıtmak amacıyla tasarlanmış
sesli veya sessiz görüntülerin bir
ücret veya benzeri bir karşılıkla ya
da öz tanıtım amacıyla bir programla
birlikte ya da bir program içine
yerleştirilerek verilmesi
Reklam
Bir ya da birden çok reklamın birbiri
Kuşakları
ardına verildiği reklam yayını
Taşınmazlar, hak ve yükümlülükler
dâhil olmak üzere, mal veya hizmetlerin
Tele-Alışveriş
bir ücret karşılığında temini amacıyla
kamuya yönelik doğrudan arz yayını
Program yayını esnasında ekrandaki
görüntü
üzerinde,
programın
bütünlüğünü
bozmamak
kaydıyla,
tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya
Bant Reklam
kuruluşun
reklamının
görüntüyü
çerçevelemek yoluyla ya da alt yazı
ile veya logosunu göstermek suretiyle
yapılması olan ticari iletişim türü
Yüksek Seçim Kurulu tarafından
ilân edilen seçim döneminde yayın
Siyasi Reklam yasaklarının başlayacağı saate kadar
veya seçim dönemi dışında yayınlanan
siyasî parti ve aday reklamları
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Yayın hizmetinin sağlanmasıyla veya
görsel-işitsel
eserlerin
üretimiyle
bağlantılı olmayan gerçek veya tüzel
kişilerin adını, markasını, logosunu,
imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini
tanıtmak amacıyla programlara yönelik
yaptığı her türlü katkıyı içeren ticari
iletişim türü
Bir ürün, hizmet veya ticarî markanın,
ücret veya benzeri bir karşılıkla program
içine dâhil edilerek veya bunlara atıf
yapılarak, program içinde gösterildiği
her tür ticarî iletişim
Medya hizmet sağlayıcının, izlenmesini
veya dinlenmesini teşvik etmek amacıyla,
kendi programlarının konusunu ve
özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve
saatini duyurmak veya hatırlatmak üzere
yaptığı, bazen müstakil bir program da
olabilen yayın türü

9.5

Program
Desteklemesi

9.6

Ürün
Yerleştirme

9.7

Program
Tanıtımları

10

Diğer

10.1

Medya hizmet sağlayıcılarının Üst
Kurul ve ilgili kurumlara tescil ettirmek
Logo ve Çağrı
zorunda oldukları hizmet adının veya
İşareti
bu adın harf veya sözcüklerinin blok
hâlinde grafik tasviri veya sesli duyurusu
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10.2

10.3

Yayın hizmetinin içeriği hakkında
izleyicilerin bilgilendirilmesi amacıyla
medya hizmet sağlayıcılar tarafından
kullanılan ortak semboller
Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek
ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca
hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul
Kamu Spotları tarafından yayınlanmasında kamu yararı
olduğuna karar verilen bilgilendirici ve
eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt
bantlar
Koruyucu
Sembol
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