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KIBRIS RADYO TELEVİZYON KURUMU  

KIBRIS CUMHURİYETİ  

Genelge No. 7/2019 

Dosya No. 5.7.01 (IV) 

      8.2.24 

                            8 Nisan 2019 

 

Bütün Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına 

ve Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na 

Dağıtım: Adayların Seçim Ekiplerine 

 

   Konu: Avrupa Parlamentosu Üyelerinin 2019 Seçimi 

Kıbrıs Radyo ve Televizyon Kurumu, Radyo ve Televizyon Kuruluşları ile ilgili 7(I) 98 sayılı Yasa (daha 
sonra değiştirildiği gibi) ve Kıbrıs Radyo ve Yayın Kurumu ile ilgili Yasanın 17B(7) maddesi (Fasıl 300A) 
tarafından belirtildiği gibi, Avrupa Parlamentosu Seçimleri için seçim kampanyasının başlamasının 
ışığında, oylamanın yapıldığı tarihten 40 gün önce, aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirmektedir: 

16 Nisan 2019 tarihinden itibaren, özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarını ilgilendiren Radyo ve 
Televizyon Kuruluşları ile ilgili 7(I) 98 sayılı Yasanın (daha sonra değiştirildiği gibi) 34(D) maddesinin 
ve Kıbrıs Radyo Yayın Kurumunu ilgilendiren Kıbrıs Radyo ve Yayın Kurumu ile ilgili Yasanın 17B(7) 
maddesinin (Fasıl 300A), seçim kampanyası boyunca siyasi reklamların yayınlanmasını düzenleyen 
özel hükümleri yürürlüğe koyulur.   

Yukarıdaki maddelere göre aşağıdaki hususların geçerli olduğu hatırlatılmaktadır: 

 Siyasi reklamın yayınlanmasından önce, siyasi reklam olduğunu işaret eden görsel ve 
işitsel bir araç kullanılmalı.  

 Yukarıdaki Yasaların 2. Maddesi uyarınca olumsuz reklam teşkil eden bir siyasi reklam 
yayınlanmaz. 

 Siyasi reklamlar, bütün adaylar için aynı ekonomik veya diğer şartlar altında yayınlanır.  

 Siyasi reklamın yayınına sadece adaylar lehine (parti/kişiler koalisyonu veya bağımsız 
aday) olduğunda izin verilir.  

 Eğer Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu tarafından herhangi bir aday lehine toplam reklam 
süresinin Yasada belirtilen toplam süreyi aştığını işaret edilirse, siyasi reklam yayınlanmaz: 

o 34D. Maddeye göre Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Avrupa Parlamentosu 
Üyelilerinin Seçimi ile İlgili Yasa uyarınca seçime giren “adayın”, kişi veya bir parti 
koalisyonu veya çok partili koalisyon veya bağımsız adaylar koalisyonu olduğu 
takdirde, her aday için televizyonda 100 dakika ve radyoda 60 dakika.  
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 Herhangi siyasi reklamın yayınlanmasından önce, yayınlanması için yapılan anlaşma 
hakkında, içeriği ve yayın zamanı dâhil, Kurum’a bilgi verilmelidir.  

 Avrupa Parlamentosu Seçimi için oylamanın başlayacağı saatten elli beş saat (55) 
öncesinden itibaren, yani 23 Mayıs 2019 Perşembe gününde gece yarısından sonra, siyasi 
reklam yayınlamak yasaktır.   
 

Yukarıdaki bilgiler, Kuruma faks ile (22512473) veya Kurum bürolarına şahsen gelerek veya e-posta 
yoluyla (ekloges@crta.org.cy) sunulabilir.  
 
Yukarıdaki bütün yasa hükümleri, Kurum’un www.crta.org.cy adresi olan web sitesinde 
bulunmaktadır.  
 
İlgili mevzuatın hükümlerine olası aykırı davranış gözlemlendiği takdirde, Kurum’un ona göre tedbir 
alabildiği ve sözü geçen mevzuatın öngördüğü ilgili yaptırımları uygulayabildiği hatırlanmaktadır.   
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