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• Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar.

Yasal Dayanak: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun ile Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 

Destek Alanları ve Yararlanma Şartları: 
Yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek ailenin 
bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini 
destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik edilmektedir. 

• Ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri
yayınlayan medya hizmet sağlayıcılarını teşvik etmek.

• Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri, dizi, film, haber, belgesel,
çocuk programı, spor programı, yarışma ve güncel yapım olmak üzere sekiz
kategoride verilebilecek ödülü kapsamaktadır.

Yararlanma Şartları: 
Başvuru yapmak için Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan Üst Kuruldan yayın lisansı 
sahibi veya yayın hakkı sahibi olmak gerekir. 

Destek Alt ve Üst Limit / Oranı 
• Teşvik ödülü Üst Kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının

parasal tutarı toplamının %20'sini (yüzde yirmisini) aşmamak kaydıyla, Üst Kurul
bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

• Bir önceki yılda uygulanan idari para cezaları tahakkuku toplam tutarı tahsilinin
gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın en geç cari yılın 30 Haziran tarihi
itibarıyla hesaplanır.

Sürekli - Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca Temmuz ayı içerisinde 
yapılacak duyuruyu takiben başvuruda bulunur. 

Görevlendirilecek kurumun ilan edilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte genel 
anlamda yapılacak duyuruyu takiben başvuruların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Genel Evrak Birimine yapılması mümkündür. 

Telefon: 0 (312) 297 50 00 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

1) Kimler Yararlanabilir?
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