RTÜK ile KKTC Yayın Yüksek Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü
T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLE KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ YAYIN YÜKSEK KURULU ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Madde 1- Amaç:
Bu protokolün amacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın
Yüksek Kurulu arasında varolan ilişki ve işbirliğini düzenlemek, geliştirmek ve güçlendirmektir.
Madde 2- Kapsam:
Bu protokol, Radyo Televizyon Üst Kurulu ile Yayın Yüksek Kurulu arasında radyo ve televizyon
yayınları, uluslararası ilişkiler, teknoloji geliştirme, bilişim ve her türlü eğitim alanlarında işbirliğini içerir.
Madde 3- Tanım ve Kısaltmalar:
Bu protokol metninde kullanılan;
“RTÜK”, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
“YYK”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın Yüksek Kurulunu,
“Taraflar”, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yayın Yüksek Kurulunu anlatır.
Madde 4- Yükümlülükler

4.1. Taraflar, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı, anayasal düzene aykırı yayınların izlenmesi ve
denetlenmesi konusunda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlarlar.
4.2. Taraflar, birbirlerini desteklemek amacıyla; yayınlar, eğitim programları, kamuoyu
araştırmaları, bilgisayar donanım ve yazılımları, kayıt sistemleri konularında karşılıklı olarak
bilgi, teknoloji ve malzeme aktarımı sağlarlar.
4.3. Taraflar, radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin kanal ve frekans, tahsis, yönetmelik
ve lisans işlemleri ile ilgili çalışmalarda birbirlerine karşılıklı olarak katkıda bulunurlar.
4.4. Taraflar, internet ve internet üzerinden yapılan yayıncılık konularında yasal
düzenlemeler ve etik ilkeler açısından gerekli koordinasyonu sağlayarak karşılıklı görüş
alışverişinde bulunurlar.
4.5. Taraflar, bilişim ve iletişim teknolojilerinin verimliliğinin artırılması amacıyla
karşılıklı işbirliğinde bulunurlar.
4.6. Taraflar, ülkelerinde, yayıncılık alanında düzenlenen, ulusal ve/veya uluslararası
nitelikteki kurs, seminer, panel, konferans, hizmet içi eğitim ve benzeri etkinliklere
birbirlerini davet ederler.
4.7. Taraflar, her iki ülkede düzenlenen radyo ve televizyon festivalleri, yarışma ve kültür
gösterilerine karşılıklı olarak ve imkanları ölçüsünde katılırlar.
4.8. Taraflar, bilgi ve tecrübe aktarımı amacıyla, süre ve şartları ayrıca tespit edilmek
üzere, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde geçici görevlendirme ile personel değişiminde
bulunurlar.
4.9. Taraflar, temsilci ve görevlilerinin birbirlerinin ülkelerine çeşitli sebeplerle
yapacakları ziyaretler sırasında, önceden haberdar edilmek kaydıyla ve imkanları ölçüsünde
her türlü kolaylık ve yardımı sağlarlar.

4.10. Taraflar, görev alanlarıyla ilgili çeşitli işbirliği tekliflerini, yazışma yoluyla birbirlerine
bildirirler. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olarak yayın hayatını sürdüren ve yeniden
iletim yoluyla KKTC’de yayın yapan kuruluşlara ilişkin sorunlar olması halinde, sorunların
çözümünde karşılıklı olarak işbirliğinde bulunurlar.
4.11. Taraflar, gerekli görüldüğü taktirde, işbirliği esaslarını geliştirmek amacıyla
birbirlerinin ülkelerine münavebe ile toplantılar yaparlar.
Madde 5- Koordinasyon Kurulu:
Taraflar, protokol hükümlerinin uygulanmasını takip için bir Koordinasyon Kurulu oluştururlar.
Madde 6- Yürürlülük ve Sonlanma:
Bir yıl süre için geçerli olan bu protokol, imzalandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.Taraflardan
biri, sözü edilen bir yıllık sürenin bitiminden 3 ay önce, protokolü sona erdirmek istediğini yazılı olarak
bildirmediği taktirde, protokol bir yıl daha uzamış olur.
Bu protokol 21/3/2003 tarihinde Lefkoşa’da iki nüsha halinde imzalanmış ve birer nüsha olarak
taraflarca alınmıştır.
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