RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA UYGULANACAK SES SEVİYESİNE
İLİŞKİN YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, medya hizmet sağlayıcılar ile platform
işletmecileri ve altyapı işletmecilerinin uluslararası standartlara uygun olarak, ses seviyesine
ilişkin uymaları gereken uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki
medya hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan ve/veya platform işletmecisi veya altyapı
işletmecisi tarafından iletilen yayın hizmetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin 8 inci
fıkrası, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 37 nci maddesi ile 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9 uncu
maddesi 8 inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Altyapı işletmecisi: Yayın hizmeti iletim altyapısını işleten kuruluşu,
b) dBTP (dB True Peak) : İzin verilen sesin maksimum tepe seviyesi; (Maximum True
Peak Level) Sürekli zaman domeninde yayınlardaki ses sinyali dalga formunun maksimum
değerini,
c) EBU: (European Broadcasting Union) Avrupa Yayın Birliğini,
ç) ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector) :
Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin radyokomünikasyon ve yayıncılıkla ilgili
düzenlemelerini,
d) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanunun
e) LU (Loudness Unit) : Program ses seviyesi (gürlük) birimini,
f) LUFS (Loudness Unit Full Scale): Tam skalaya göre göreceli program ses seviyesi
birimini,
g) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine
karar veren tüzel kişiyi,
ğ) Maksimum anlık (momentary) ses seviyesi: 0.4 saniye zaman aralığında yapılan
ölçümü,
h) Maksimum kısa süreli (short term) ses seviyesi: 3 saniye zaman aralığında yapılan
ölçümü,
ı) Platform işletmecisi: Çok sayıda yayın hizmetini bir veya birden fazla sinyal haline
getirerek uydu, kablo ve benzeri ortamlardan şifreli ve/veya şifresiz olarak izleyicinin
doğrudan alacağı şekilde iletimini sağlayan kuruluşu,

i) Program tanıtımı: Medya hizmet sağlayıcının, izlenmesini veya dinlenmesini teşvik
etmek amacıyla, kendi programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve
saatini duyurmak veya hatırlatmak üzere yaptığı yayın türünü,
j) Ticarî iletişim: Radyo ve televizyon reklamları, program desteklemesi, tele-alışveriş
ve ürün yerleştirmeyi de kapsamak üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerçek veya tüzel
kişinin, ürün, hizmet veya imajını, doğrudan veya dolaylı olarak tanıtmak amacıyla
tasarlanmış sesli görüntülerin bir ücret veya benzeri bir karşılıkla ya da öz tanıtım amacıyla
bir programla birlikte ya da bir program içine yerleştirilerek verilmesini,
k) Uluslararası standartlar: ITU-R BS 1770, EBU R128 ve Teknik Doküman 3341,
3342, 3343 ve 3344’e uygun güncel standartlarını,
l) Yönetmelik: 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yayın
Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayınların Ses Seviyesine İlişkin Esaslar
Yayınların ses seviyesi
MADDE 5- (1) Ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesi
diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır.
(2) Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi
yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir.
(3) Ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları ses seviyesinin bu Yönergede
belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması zorunludur.
(4) Platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları yayınların ses seviyelerinin,
bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun şekilde iletimini sağlamakla
yükümlüdürler.
(5) Medya hizmet sağlayıcıların, ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları
dışındaki iç yapım ve dış yapım dahil tüm programlarının, bu Yönergede belirlenen ses
seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerekir.
Ses seviyesi teknik değerleri
MADDE 6- (1) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınları ile platform işletmecileri ve
altyapı işletmecilerinin ilettikleri yayınlarda;
a) Program ses (gürlük) seviyesi
: -23 LUFS (0 LU)
b) Maksimum anlık (momentary) ses seviyesi
: -15 LUFS (+8 LU)
c) Maksimum kısa süreli (short term) ses seviyesi
: -20 LUFS (+3 LU)
ç) Program ses seviyesi toleransı
: +/- 2 dB
d) İzin verilen sesin maksimum tepe seviyesi
: -1dBTP
ITU-R BS 1770, EBU R128 ve Teknik Doküman 3341, 3342, 3343 ve 3344’e uygun olmak
zorundadır.
Ses seviyelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Üst Kurul İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, medya hizmet
sağlayıcıların ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyelerinin Kanun,
Yönetmelik ve bu Yönergeye uygunluğunu izler, değerlendirir ve ihlal tespit ettiğinde kanuni
müeyyide uygulanmasını Üst Kurula teklif eder.
(2) Üst Kurul İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından medya hizmet
sağlayıcıların ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları dışındaki iç yapım ve dış yapım
dahil tüm programların da belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygunluğu izlenir.

(3) Medya hizmet sağlayıcılar, platform ve altyapı işletmecileri, ticari iletişim
yayınlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmasının bu Yönergeye
uygunluğunun tespitinde istedikleri kontrol ve izleme teknik sistemini ve/veya yazılımını
kullanmakta serbesttirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaptırımlar
Uyarı ve idari para cezası
MADDE 8- (1) Yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda ticari iletişim
yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmayan medya hizmet
sağlayıcı kuruluşlar hakkında Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre idarî yaptırım
uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9-(1) Bu Yönerge, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından
duyurulmasından bir ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 –(1) Bu Yönerge hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

