T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN KURULUŞLARI
BAŞVURU VE BİLDİRİM SİSTEMİ (BYKS) TAHSİS VE KULLANIM
TAAHHÜTNAMESİ
1. Amaç ve Kapsam
1.1. İşbu taahhütnamenin amacı Başkanlık tarafından hazırlanan ve medya gruplarının kullanımına
sunulan BYKS’nin medya grupları tarafından kullanılmasına ilişkin usul ve esasları, medya
gruplarının bu konudaki yükümlülüklerini ve medya grupları tarafından sisteme girilen bilgi ve
belgelerin doğruluğuna ilişkin taahhüdü düzenlemektir.
1.2. Bu taahhütname, medya gruplarını ve bunların bünyesindeki basın yayın kuruluşlarını kapsar.
2. Tanımlar
Bu taahhütnamede geçen;
2.1. Basın yayın kuruluşu, 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca faaliyet gösteren süreli yayınlar ile
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca
faaliyet gösteren radyo ve televizyonların her birini,
2.2. BYKS, Basın Yayın Kuruluşları Başvuru ve Bildirim Sistemini,
2.3. Başkanlık, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını,
2.4. Medya grubu, bünyesinde bir veya birden fazla basın yayın kuruluşu faaliyet gösteren ve
TCKN veya VKN bazında birbirinden ayrılan gerçek ya da tüzel kişileri,
2.5. TCKN, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,
2.6. VKN, Vergi kimlik numarasını,
ifade eder.
3. Taraflar
3.1. Taahhütte bulunulan taraf; Başkanlıktır.
3.2.
Taahhütte
bulunan
medya
…………………………………….. dır.

grubu;

…………………………………

4. Medya Grubunun Yükümlülükleri
4.1. Medya grubu, işbu taahhütname ile BYKS yoluyla bildirdiği bilgi ve ibraz ettiği belgelerin
doğruluğunu ve bildirdiği basın yayın kuruluşlarının bünyelerinde faaliyet gösterdiğini kabul ve
taahhüt eder.
4.2. Medya grubu, işbu taahhütname uyarınca tahsisi sağlanan BYKS’yi amacı dışında
kullanmayacağını, sistemi yetkisiz üçüncü kişilere kullandırtmayacağını ve sistem üyeliğini
devretmeyeceğini beyan ve kabul eder.
4.3. Medya grubu, ticari faaliyetine son vermesi ya da sisteme kaydettiği basın yayın kuruluşunu
devretmesi halinde, işbu bilgileri 5 iş günü içerisinde BYKS yoluyla Başkanlığa bildireceğini,
sistemdeki kayıtlarına ilişkin değişikleri doğru bir şekilde yapacağını ve gerekli belgeleri sisteme
doğru bir şekilde yükleyeceğini beyan ve kabul eder.

5. Usulsüz başvuru veya bildirim
5.1. Taahhütte bulunan medya grubu, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı başvuru yaptığı
veya bildirimde bulunduğunun tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uyarınca Başkanlık tarafından aleyhinde suç duyurusunda bulunulacağını kabul eder.
6. Taahhütnamenin sona ermesi ve yenilenmesi
6.1. İşbu taahhütname medya grubu tarafından imzalandığı tarihten itibaren 1 yıllık süre için
geçerlidir. Ancak, taraflarca sürenin bitimine 1 ay kala aksi bir yazılı bildirim yapılmadığı sürece
kendiliğinden 1 yıl uzar.
6.2. İşbu taahhütname, sisteme kayıtlı medya grubunun ticari faaliyetine son vermesi veya sisteme
kaydettiği basın yayın kuruluşlarını devretmesi halinde kendiliğinden sona erer.
7. Tebligat
7.1. Medya grubu, taahhütname ile ilgili yapılacak olan her türlü tebligat için BYKS’de belirttiği
posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Medya grubu, işbu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikleri en geç 5 iş günü içersinde
sistem aracılığıyla Başkanlığa bildireceğini, işbu adres değişikliğini bildirmemesi halinde sistemde
hâlihazır tebligat adreslerine yapılan tebliğe itiraz etmediğini kabul ve beyan eder.
8. Yetkili mahkeme
8.1. İşbu taahhütname 8 maddeden ve bir ekten ibaret olup taraflar, aralarında doğacak ihtilaflarda
Ankara Mahkemelerinin yetkisini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
...../…../20….
TAAHHÜTTE BULUNULAN

TAAHHÜTTE BULUNAN

Başkanlık adına

Medya Grubu Adı:………………………………..
…………………………………………………….

………………………………..…………
……………………………..İl Müdürü

Bağlı Medya Kuruluşları:......………….................
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Vergi/T.C. Kimlik No:……………………………

(Kaşe-İmza)

Cep Telefon No:………………………………...
E-Posta Adresi: ...……………………………….
İmza Sahibi: …………………………………….
Unvanı:……..…………….……………………..
(Kaşe-İmza)

EK: İmza sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği

