
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI KİTLE İLİTİŞİM HUKUKU 

DERSİN SINIFI 11-12 (Seçmeli) 

DERSİN SÜRESİ Haftalık 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI Bu derste öğrenciye; kitle iletişim hukuku ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Kitle iletişim hukukunun temellerini açıklar. 
2. Radyo televizyon yayıncılığında yasal düzenlemeleri açıklar. 
3. Sinema ve video ile ilgili yasal düzenlemeleri açıklar. 
4. İnternetle ilgili yasal düzenlemeleri açıklar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Derslik 
Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken çoktan seçmeli soru, kısa cevaplı soru, uzun cevaplı soru 
ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar 
seçilerek kullanılabilir. 

KAZANIM SAYISI VE 
SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIM 
SAYISI DERS SAATİ ORAN (%) 

Kitle İletişim 
Hukukunun 
Temelleri 

3 10 14 

Radyo Televizyon 
Yayıncılığında 
Yasal 
Düzenlemeler 

8 28 39 

Sinema ve Video 
ile İlgili Yasal 
Düzenlemeler 

2 12 17 

İnternetle İlgili 
Yasal 
Düzenlemeler 

6 22 30 

TOPLAM 19 72 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI VE KAZANIM 
AÇIKLAMALARI 

Kitle İletişim 
Hukukunun 
Temelleri 

 
1. Kitle iletişim hukuku. 

 
2. Kitle iletişim hukukunun 

temel düzenlemeleri. 
 

3. Kitle iletişim faaliyetlerinin 
sınırlandırılması. 
 

 

 

1. Kitle iletişim hukukuna ilişkin kavram ve tanımları 
açıklar. 
• Kitle iletişim hukukunun tanımlanması sağlanır. 
• Düşünce ve kanaat özgürlüğü kavramının 

açıklanması sağlanır. 
• Anayasada düşünce ve kanaat özgürlüğü ile ilgili 

hükümlerin sıralaması sağlanır.  
 
 

2. Kitle iletişim hukuku temelinde Anayasa, 
uluslararası hukuk ve yasal düzenlemeleri açıklar. 

 
• Anayasada kitle iletişimiyle ilgili hükümlerin 

açıklaması sağlanır. 
• Radyo ve televizyon alanındaki yasal 

düzenlemelerin sıralanması sağlanır. 
• Sinema ve video ile ilgili yasal düzenlemelerin 

sıralanması sağlanır.  
• İnternet rejimiyle ilgili yasal düzenlemelerin 

sıralanması sağlanır. 
• Basın Kanununu açıklaması sağlanır. 
 
3. Kitle iletişim faaliyetlerinin sınırlandırılmasını 

açıklar. 
• Olumlu sınırlamalar ve olumsuz sınırlamaların 

açıklanması sağlanır.  
 

Radyo Televizyon 
Yayıncılığında 

Yasal 
Düzenlemeler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Radyo ve televizyon 
yayıncılığı ile ilgili kanun 
ve yönetmelikler 
 

2. Radyo ve televizyon 
yayıncılığı izni ile ilgili 
yasal düzenlemeler 
 

3. Radyo ve televizyon 
yayınları ve 
yükümlülükleri ile ilgili 
yasal düzenlemeler 
 

4. Radyo Televizyon Üst 
Kurulu 
 
 

1. Radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili kanun ve 
yönetmelikleri açıklar.  
• Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanunu açıklamasını sağlar. 
• Radyo ve televizyon yayınlarının esas ve usulleri 

hakkında yönetmeliği açıklamasını sağlar. 
 

2. Radyo ve televizyon yayıncılığı izni ile ilgili yasal 
düzenlemeleri açıklar. 
 
• Radyo ve televizyon yayıncılığı izni verme 

yetkisinin açıklanmasını sağlar. 
• Radyo ve televizyonların kuruluşları ve 

yapılanmalarının açıklanmasını sağlar. 
 

3. Radyo ve televizyon yayınları ve yükümlülükleri ile 
ilgili yasal düzenlemeleri açıklar. 
 
• Radyo ve televizyon yayınları hakkında kanunda 

düzenlenen yükümlülüklerin açıklanmasını sağlar. 
• Radyo ve televizyon yayınlarının esas ve usulleri 

hakkında yönetmelikte düzenlenen 
yükümlülüklerin açıklanmasını sağlar. 

• Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve 
Kontrolü Hakkında Kanunun açıklanmasını sağlar.  

 
4. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun yapısı ve 

denetim görevini açıklar. 
 



5. Radyo televizyon 
yayıncılığında yasaklar ve 
idari yaptırımlar 
 

6. Radyo televizyon 
yayınlarında suçlar ve 
cezai yaptırımlar 
 

7. Radyo ve televizyon 
çalışanlarının hakları 

 
8. TRT Kanunu ve kamu 

yayıncılığı 
 

 

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun oluşumu ve 
görev sürelerinin açıklanmasını sağlar. 

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun görev ve 
yetkilerini açıklanmasını sağlar. 

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun üyelerine 
yasaklar ve kurulun denetimini açıklanmasını 
sağlar.  

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun niteliğinin 
açıklanmasını sağlar. 
 

5. Radyo televizyon yayıncılığında yasakları ve idari 
yaptırımları açıklar. 
 
• Uyarı ve özür dileme yaptırımının açıklanmasını 

sağlar.  
• Program yayınını durdurma yaptırımının 

açıklanmasını sağlar. 
• İdari para cezası ve yayın durdurma yaptırımının 

açıklanmasını sağlar. 
• Yayın izninin iptali yaptırımının açıklanmasını 

sağlar. 
• Yayınların men edilmesi yaptırımının 

açıklanmasını sağlar. 
• İdari yaptırımlarda ortak hükümler ve yargısal 

denetimin açıklanmasını sağlar.  
 

6. Radyo televizyon yayınlarında suçları ve cezai 
yaptırımları açıklar. 
 

7. Radyo ve televizyon çalışanlarının haklarını 
açıklar. 
 
• 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 

Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkında Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 
uygulandığı radyo televizyon çalışanlarının 
açıklanmasını sağlar. 

 
8. TRT Kanununu ve kamu yayıncılığını açıklar. 

 
• 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 

Kanununun açıklanmasını sağlar. 
 

 

Sinema ve Video  
ile İlgili Yasal 
Düzenlemeler 

 
1. Eser sahiplerinin telif 

hakları ile ilgili yasal 
düzenlemeler 
 
 

2. Sinema filmleri ile ilgili 
yasal düzenlemeler 

1. Eser sahiplerinin telif hakları ile ilgili yasal 
düzenlemeleri açıklar. 
• 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 

açıklanmasını sağlar. 
 

2. Sinema filmleri ile ilgili yasal düzenlemeleri 
açıklar. 
• 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi 

ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun açıklanmasını sağlar. 

 
• Yeni sinema kanunuyla getirilen değişikliklerin 

açıklanmasını sağlar. 
 

• Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında 



Yönetmeliğin açıklanmasını sağlar. 
• Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 

Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin açıklanmasını sağlar. 
 

İnternetle İlgili 
Yasal 

Düzenlemeler 

 
1. İnternet kullanımının 

ortaya çıkardığı hukuksal 
sorunlar ve çözüm yolları 

 
2. Türkiye'de internet 

hizmetini yönlendiren 
kuruluşlar 
 

3. İnternet ortamında 
hukuka aykırı eylemlerde 
sorumluluk 
 

4. İnternet ortamında 
kabahatler ve yaptırımlar 
 

5. İnternet yayınlarına 
erişimin engellenmesi ile 
ilgili yasal düzenlemeler 
 

6. İnternet ortamında kişilik 
haklarına saldırıda 
hukuksal sorumluluk 

 
 
 

1. İnternette işlenen suçlarla mücadele ve ceza 
sorumluluğunu açıklar. 
 
• A.B.D.’deki ve Almanya’daki internet suçlarıyla 

ilgili düzenlemelerin açıklanmasını sağlar. 
• Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin 

açıklanmasını sağlar.  
 

2. Türkiye'de internet hizmetini yönlendiren 
kuruluşları sıralar. 
 
 

3. İnternet ortamında hukuka aykırı eylemlerdeki 
sorumluluğu açıklar. 
 
• Erişimin engellenmesi, İçeriğin yayından 

çıkarılması ve cevap hakkı konularına değinilir. 
 

4. İnternet ortamında kabahatler ve yaptırımları 
açıklar. 
 
• Bilgilendirme yükümlülüğüne uymama, erişim 

sağlayıcıları ile ilgili kabahatler ile toplu kullanım 
sağlayıcıları ile ilgili kabahatlere değinilir. 

 
5. İnternet yayınlarına erişimin engellenmesi ile ilgili 

yasal düzenlemeleri açıklar. 
 
• Bazı suçlarla ilgili olarak erişimin engellenmesinin 

açıklanması sağlanır. 
• İdari tedbir olarak erişimin engellenmesi olanağını 

veren hükümlerden bahsedilir. 
 

6. İnternet ortamında kişilik haklarına saldırıda 
hukuksal sorumluluğu açıklar. 
 
• Kişilik haklarına yapılan saldırılarda içeriğin 

yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi ile 
özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin 
engellenmesi konularına değinilir. 
 
 
 
 
 
 
 



UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

Kitle İletişim 
Hukukunun 

Temelleri 
1. Anayasanın basım ve yayımla ilgili hükümlerini araştırmaları istenir. 

 

Radyo Televizyon 
Yayıncılığında 

Yasal 
Düzenlemeler 

1. Kamu hizmeti yayıncılığı ile ilgili araştırma yaptırılır. 
2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun görevleri ile ilgili araştırma yaptırılır. 

 

Sinema ve Video ile 
İlgili Yasal 

Düzenlemeler 
1. Fikir haklarının ihlali konusunda ülkemizde dava konusu olan olaylarla ilgili haberler 

incelettirilir. 
2. Sinema sanatının maddi açıdan destekleme türlerini araştırması istenir. 

İnternetle İlgili 
Yasal 

Düzenlemeler 
1. İnternette işlenen suçların cezai yaptırımları ile ilgili araştırma yaptırılır. 
2. İnternet ortamındaki içeriğin erişiminin engellenmesine hangi durumlarda karar 

verildiğine dair ile ilgili araştırma yaptırılır. 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak dersin işlenişi gerçekleştirilmelidir. 
• Bu derste örnek dava incelenmesi, kitle iletişim hukukunda uzman konuk çağrılması; adliyeye okul gezisi 

düzenlenerek bir duruşmanın yerinde izlenmesi sağlanmalıdır. 
• Bu derste, verilen görevi yapma, insan haklarına, düşünce özgürlüğüne ve yasalara saygı değer, tutum ve 

davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 
 

 
 


