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İNTERNET ORTAMINDA SUNULAN YAYIN 
HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (RTÜK Kanunu) 2018 yılında gerçekleştirilen 
değişiklikler ardından, internet ortamından sunulan yayınlara ilişkin detaylı düzenlemeleri içerecek bir yönetmeliğin 
yürürlüğe konulması bekleniyordu. Beklenen yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 01.08.2019 
tarihinde Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 
adı altında Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, internet ortamında yayın yapan pek çok süje, internet 
üzerinden yayın hizmetlerinin sunulması, iletimi, yayın lisansı alınması ve yayın iletim yetkisi verilmesi ile ilgili yayınların 
denetlenmesi gibi pek çok farklı konuda ilgili mevzuata uymakla yükümlü tutuldu.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Yönetmelik, 5651 sayılı 
Kanun’daki genel mantık çerçevesinde radyo, televizyon 
ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan 
gerçek ve tüzel kişileri platform işletmecisi kapsamı 
dışında bırakmıştır. Bu sebeple, ilgili içeriklere sadece yer 
sağlayıcılık faaliyeti yürütenlerin geniş anlamda Yönetmelik 
kapsamı dışında kaldığı söylenebilir. 

Yönetmelik, temel olarak iki aktörün yükümlülükleri ve 
denetimini düzenlemektedir. Bu kapsamda, radyo ve 
televizyon yayınlarında programların içeriği ve seçimiyle 
bir yayın akış çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde 
ise içeriğin seçimi ve bir katalog içinde sunulmasına ilişkin 
düzenleme ve kontrol yetkisiyle sorumluluğu bulunan ve bu 
hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren 
medya hizmet sağlayıcılar Yönetmelik’teki esaslı aktörlerden 
biridir. Bunun yanında, çok sayıda radyo, televizyon ve 
isteğe bağlı yayın hizmetini kendine ait bir URL adresi ve/veya uygulamalar vasıtasıyla iletimini sağlayan ve doğrudan 
ve/veya koşullu erişim yoluyla kullanıcılara sunan platform işletmecileri ise Yönetmelik’in bir diğer süjesidir.

Lisans ve Yetkilendirme
Yönetmelik kapsamında radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen 
medya hizmet sağlayıcılarına yayın lisansı alma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, RTÜK’ten geçici yayın hakkı ve/
veya yayın lisansı bulunan kuruluşlar ilgili mevzuata uymak şartıyla yayınlarını internet ortamından da sunabilirler. 
Yayın hizmetlerini internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri ise RTÜK’ten internet ortamında yayın 
iletim yetkisi almakla yükümlü tutulmuştur. Alınan lisans tek bir hizmet için geçerli olup; aynı medya hizmet sağlayıcısı 
ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak 
zorundadır. Yönetmelik’teki bir diğer dikkat çekici düzenleme ise yurtdışı merkezli kuruluşların da belirli kapsamda 
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Yönetmelik’e tabi tutulmasıdır. Bu kapsamda, içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunduğu hallerde, (i) RTÜK 
Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı olarak yayın yaptığı tespit edilen medya hizmet 
sağlayıcısı ile platform işletmecileri ile (ii) internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya (iii) 
yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın 
hizmetleri hakkında da Yönetmelik uygulanacaktır. Bu sebeple, bu kuruluşlar da faaliyetlerine göre yayın lisansı veya 
yayın iletim yetkisi almakla yükümlü tutulmuştur. 

İnternet ortamından yayın lisansı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve radyo, televizyon ve isteğe bağlı 
yayın hizmetlerini sunmak amacıyla kurulan anonim şirketlere verilecektir. Yayın iletim yetkisi için ise Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kurulan limited ve anonim şirket olmak aranmaktadır. 

Yönetmelik kapsamında yayın lisans ve yayın iletim yetkilendirme ücretleri de belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, internet ortamında radyo yayınlarında lisans ücreti 10.000 TL, televizyon lisans ücreti ve isteğe bağlı 
yayın hizmetlerinde lisans ücreti ise 100.000 TL’dir. İlgili yayın lisansı, 10 yıl süreyle verilir. Ayrıca yayın hizmetlerini 
koşullu erişim yoluyla ve abone veya kullanıcılarına ücret karşılığında sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, lisans 
ücretlerine ek olarak yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonunda RTÜK’e ödemekle yükümlü 
tutulmuştur. İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti ise yıllık 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca yayın 
hizmetlerini koşullu erişim yoluyla ve abone veya kullanıcılarına ücret karşılığında sunan platformlar da yetkilendirme 
ücretlerine ek olarak yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonunda RTÜK’e ödemekle yükümlüdür.

Yaptırımlar 
Yayın lisansı bulunmadan internet ortamından yayın yapanların tespit edilmesi halinde, bu durum RTÜK’ün internet 
sitesinde duyurulacak ve bu yayın hizmetlerini sunan kişiye; yayın başvurusunda bulunabileceği ve üç aya tekabül eden 
lisans ücretini peşin ödemesi halinde üç ay süreyle yayınlarına devam edebileceği bildirilecektir. Lisans işlemlerinin 
uzaması halinde ise hesaplanacak ücretin peşin ödenmesi koşuluyla yayın izni verilen süre üç ay daha uzatılabilecektir. 
İlgili kişi; bu duyurunun yayımlanmasından itibaren yetmiş iki saat içerisinde ya yayınlarına son vermeli ya da başvuru 
talebiyle birlikte taahhütnamesini sunmalıdır. Aksi takdirde, söz konusu yayın hakkında sulh ceza hakimliğinden içeriğin 
yayından çıkarılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacak ve yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin 
yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulabilecektir. Yönetmelik’in ilgili hükmü 1 Eylül 
2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik’in geçici maddesi uyarınca, internet ortamından yayın hizmetleri sunan ve herhangi bir geçici yayın hakkı 
ve/veya yayın lisansı bulunmayan medya hizmet sağlayıcıları ile yayın hizmetlerinin iletimini gerçekleştirilen platform 
işletmecilerinin 1 Eylül tarihine kadar yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunması gerekmektedir. 
İlgili başvurunun gerçekleştirilmemesi veya gerçekleştirilmesine rağmen başvuruların tamamlanamaması halinde ilgili 
içeriklerin yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilebilecektir.
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Yönetmelik’te medya hizmet sağlayıcısının ve internet yayın platform işletmecisinin uymak zorunda olduğu başka 
yükümlülüklere de yer verilmiştir. Bu kapsamda, medya hizmet sağlayıcıların RTÜK Kanunu’na uygun bulunmayan 
isteğe bağlı yayını katalogdan çıkarmak, RTÜK’ün hizmetleri izlemesini ve değerlendirmesini teminen yeteri kadar 
abonelik, yazılım, donanım, lisans ve kullanım hakkını vermek, koruyucu sembol sistemi kullanmak, program kataloğunu 
RTÜK’e bildirmek ve ticari iletişim gelirlerini beyan etmekle ve buna isabet eden RTÜK payını ödemek yükümlülüğü 
gibi birçok yükümlülüğü bulunmaktadır. Platform işletmecileri ise yayın lisansı olmayan veya sona eren medya hizmet 
sağlayıcılarını RTÜK’e bildirmek, RTÜK’ün denetimini sağlama amacıyla yeterli abonelik ve teknik sistem sağlamak, 
hizmet sağlayıcılarına tarafsız davranmak, ses ve görüntü dosyalarına uzaktan erişim ve kayıt hakkı vermekle, hizmet 
sağladığı medya hizmet sağlayıcılarına ilişkin iletişim bilgilerini RTÜK’le paylaşmak gibi yükümlülüklere sahiptir. 

Sonuç 
Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce, internet ortamında gerçekleştirilen yayınlara ilişkin herhangi bir RTÜK 
denetimi söz konusu değildi. Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte, internet ortamından gerçekleştirilen yayınlar 
ve bu yayınları gerçekleştiren süjelerin Türkiye’de gerçekleştirdikleri faaliyetler, Yönetmelik’te belirlenen sınırlarla 
denetime tabi olacaktır. Bu kapsamda, bu zamana kadar böyle bir düzenleme bulunmadığı için, internet ortamından 
yayın gerçekleştiren ve bu yayın hizmetlerini iletenlerin ilgili mevzuata uyumluluklarını en kısa sürede denetlemesi ve 
uyumluluğu sağlayabilmek adına gereken aksiyonları alması gerecektir.

GÜNCEL KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARLARI 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (Kanun) yürürlüğe girdiği günden bu 
yana veri güvenliğine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
veri sorumlularını, veri işleyenleri ve ilgili kişileri yakından 
ilgilendiren ve uygulamayı somutlaştıran emsal niteliğinde 
kararlar yayınlamaktadır. Son zamanlarda verilen bazı kararlar 
ise pek çok sektöre etki potansiyeli sebebiyle fazlasıyla önem 
arz etmektedir. İlgili kararlardan bazılarının özetlerini aşağıda 
bulabilirsiniz.

2019/204 numaralı karar: 
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işleme 
ve ele geçirme
Personelinin önceden çalıştığı şirketin müşterisine ait cep 
telefonu numarasını, açık rıza olmaksızın işleyen ve reklam/
bilgilendirme amaçlı kullanan veri sorumlusu hakkında hukuka 
aykırı veri işleme olduğu gerekçesiyle idari para cezasına hükmedilmiştir. Bununla birlikte Kurul, önceki işyerinde edindiği 
müşterilerin kişisel verilerini paylaşan personel hakkında, şikâyetçinin Türk Ceza Kanunu 136.maddesinde düzenlenen 
“verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu hakkında bilgilendirilmesine karar vermiştir. Kararın tam 
metnine şu linkten ulaşılabilir: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5517/2019-204
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2019/157 numaralı karar:
Kurumsal e-posta ve saklama hizmetlerinde yurtdışına aktarım
Kurumsal e-posta hizmetlerini veri merkezleri yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcısından almak isteyen veri sorumlusunun 
sorusu üzerine Kurul, veri merkezleri veya sunucuları yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılardan altyapı veya saklama 
gibi hizmetlerin alınması halinde yurtdışına aktarımın mevcut olduğunu ve bu aktarımın Kanun’a uygun gerçekleştirilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. Kurul’un halen yeterli korumanın bulunduğu ülkeleri ilan etmediği göz önünde bulundurulursa, 
yurtdışına aktarımın gerçekleştirileceği hallerde veri sorumlularının Kanun’da yer alan adımları gerçekleştirmesi gerektiği 
bir kere daha vurgulanmıştır. Kararın tam metnine şu linkten ulaşılabilir: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5493/2019-157

2019/159 numaralı karar:
Hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı veri işleme 
Kurul, veri sorumlusu varlık yönetim şirketinin alacağını tahsil amacıyla ilgili kişiye mesaj göndermesini Kanun’daki veri 
işleme istisnalarından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında 
değerlendirirken; aynı içerikteki mesajların farklı tarihlerde birden fazla kere gönderilmesinin hakkın kötüye kullanım 
olduğu; bu durumun “kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenme” ilkesine aykırılık teşkil ettiğine 
karar vermiştir. Kararın tam metnine şu linkten ulaşılabilir: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5494/2019-159

2019/162 sayılı karar:
Kişisel veriler ışığında ticari elektronik iletiler 
Kurul, önceki tarihlerde verdiği ilke kararıyla paralel olarak; telefon numarası kişisel verisinin işlenebilmesi için Kanun’da 
aranan şartların sağlanması gerektiği; aksi durumun Kanun’un ihlalini oluşturacağına karar vermiştir. İlgili karar, ticari 
elektronik iletiler ile kişisel verilere ilişkin mevzuatın birlikte değerlendirilmesinin gerekmesi sebebiyle önemli bir karardır. 
Kararın tam metnine şu linkten ulaşılabilir: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5495/2019-162

2019/81 ve 2019/165 numaralı kararlar:
Biyometrik verilerin işlenmesi
İlgili kararların özetinde, üyelerinin giriş-çıkışlarının takibini el/avuç okutma sistemiyle gerçekleştirilmesi, üyelere ait 
vesikalık fotoğraf ve son ziyaret saati gibi bilgilerin herkesin görebileceği bir ekrana yansıtılması gibi veri işleme faaliyetleri 
değerlendirilmiştir. Kurulun somut durumları değerlendirirken Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) düzenlemeleri 
ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıf yapması dikkat çekicidir.

İlgili özet metninde Kurul, açık rızanın taşıması gereken özelliklerine detaylıca değindikten sonra, üyelere sunulan online 
sözleşmelerde avuç içi izinin alınmasına onay verilmesinin sözleşmenin kurulması için zorunlu şart olarak sunulduğunu, 
bu durumun “özgür irade” hususunu ihlal ettiğini, alternatif yöntemler kullanılabilecekken kişilerin avuç izi verisinin 
işlenmesinin  “kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek 
ilgili somut durumlarda ihlal bulunduğuna karar vermiştir. Kararların tam metnine şu linkten ulaşılabilir: 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5496/2019-81-165
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2019/104 numaralı karar:
Facebook nezdinde gerçekleşen ihlalin değerlendirilmesi  
Hatırlayacağınız üzere, Aralık 2018’de Facebook tarafından bir fotoğraf API’si hatası olarak kamuoyuna duyurulan veri 
ihlali Nisan 2019’da Kurul tarafından da gündeme alınmıştır. Kurul, 2018 Eylül’de toplam 12 gün boyunca süren bu ihlal 
ile Facebook’un bildirimi doğrultusunda yaklaşık 6.8 milyon kullanıcının etkilenmiş olma ihtimaline karşın, kendisine 
herhangi bir bildirim gerçekleştirilmediği gerekçesiyle re’sen inceleme yapma kararı almıştır. Bu kapsamda, Kurul, 
söz konusu olayda birden çok veri ihlalinin bulunduğunu; 12 gün boyunca devam eden ihlale zamanında müdahale 
edilmemesinin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında eksikliği gösterdiğini; açık rıza verilen kapsamı oldukça aşan 
seviyede verilere erişimin olduğunu, bu kapsamda işleme amacına uygunluk kriterinin sağlanamadığını ve uygulamaların 
yükleme aşamasında gizlilik ayarlarında değiştirme yapılmasına izin verilmemesi sebebiyle, hukuka ve dürüstlük kuralına 
uygun olma ilkesine de aykırılığın meydana geldiğini belirterek Facebook aleyhine toplamda 1.650.000 TL idari para 
ceza uygulanmasına karar vermiştir.  Kararın tam metnine şu linkten ulaşılabilir: 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5481/2019-104

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu Üyelerini Seçti  
Girişimcileri destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkın-
maya katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir ağın 
ülkemizdeki ayağı Endeavor Türkiye’nin yeni dönem genel 
kurulu gerçekleştirildi. Yeni dönemde görev yapmak üzere 
seçilen yönetim kurulu üyesi Koray Gültekin Bahar ve 
denetim kurulu üyesi yönetici ortağımız Görkem Gökçe’yle 
birlikte diğer tüm üyeleri tebrik ediyoruz. 
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Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
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herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine Print Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.
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