
 

 

RTÜK Çevrimiçi Görsel İşitsel Yayın Hizmetlerine
Düzenleme Getirdi

 

 

 
Turkish Broadcasting Authority Regulates Provision of

Audiovisual Services Online 

 

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar, Türkiye’de 6112
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir. 6112 sayılı Kanun, AB
uyum süreci çerçevesinde (AB Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri
2010/13/EU Yönergesi (“AB AVMS Yönergesi”) ile yürürlükten
kalkan) 89/552/EEC AB Yönergesi doğrultusunda
hazırlanmıştır.

21 Mart 2018’de 6112 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmış ve
yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna ilişkin bir
madde eklenmiştir. İlgili madde yayın hizmetlerini sadece
internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet
sağlayıcıları ve internet yayın platformlarının da lisans
zorunluluğuna tabi olduğunu düzenlemektedir. Aynı madde,
internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın
hizmetlerinin sunumu ve iletimi ile ilgili lisans rejimini
yönetmelikle düzenlenmeleri konusunda Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (“RTÜK”) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nu görevlendirmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı
Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”
(“Yönetmelik”), 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Yönetmelik, AB AVMS Yönergesi’nde 2018
yılında yapılan değişiklerle benzer amaçları barındırsa da,
hizmet sağlayıcıları için kapsamlı yükümlülükler öngörmüştür.

Çevrimiçi içerik, internet aktörlerinin ilgili yükümlülükleri,
mevzuata aykırı içeriğin kaldırılması ve erişim engellemesi ile
ilgili işlemler, halihazırda 5651 sayılı “İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
uyarınca düzenlenmektedir. Bu Kanun 2000/31/EC sayılı AB
E-Ticaret Yönergesi’ni kısmen kapsamakta olsa da, daha katı
düzenlemeler ve yaptırımlar getirmektedir. Buna karşılık yeni
Yönetmelik’in ise, temel itibarıyla geleneksel yayın hizmetleri
mevzuatının sınırlarını over-the-top (OTT) biçiminde sağlanan
medya hizmetlerini kapsayacak şekilde genişlettiği görülmektir.

Medya hizmet sağlayıcıları ve internet yayın platformları
için lisans zorunluluğu

Yönetmelik iki tür lisansı kapsayan bir lisans rejimi
getirmektedir: radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın içeriğinin
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin
düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren medya
hizmet sağlayıcıları için internet ortamından yayın lisansı; çok
sayıda radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetini
internet ortamından kendilerine ait bir URL adresi ve/veya
mobil uygulamalar vasıtasıyla iletimini sağlayan internet yayın
platform işletmecileri için internet yayın iletim yetkisi. “Medya
hizmet sağlayıcısı” tanımı AB AVMS Yönergesi’ndeki kavram
ile neredeyse aynı iken, “internet yayın platform işletmecileri”
kavramı AB AVMS Yönergesi’nde yer alan “video-paylaşım

 Radio, television and on-demand broadcasts in Turkey are
regulated under Law No. 6112 on the Establishment of Radio
and Television Providers and Broadcasting Services, adopted
in harmonization with the EU Directive 89/552/EEC, which was
later abolished by the EU Audiovisual Media Services Directive
2010/13/EU (“EU AVMS Directive”).

On 21 March 2018, Law No. 6112 was amended to include a
provision specifically addressing broadcasting services over
the Internet. This provision stipulated that media service
providers and online broadcast platforms which only broadcast
content over the Internet were also subject to licensing
requirements. The same provision tasked the Turkish Radio
and Television Supreme Council (“RTÜK”) and the Information
Technologies and Communications Authority with issuing a
regulation concerning broadcasting and transmission of radio,
television and on-demand services over the Internet and the
relevant licensing regime.

This foretold “Regulation on Radio, Television and On-Demand
Broadcasts on the Internet” (“Regulation”) was published in
the Official Gazette on 1 August 2019. In certain respects it
follows the footsteps of the 2018 amendment of the EU AVMS
Directive, while setting forth a significant range of requirements
for service providers.

Online content and relevant obligations of Internet actors, as
well as the procedures concerning removal of unlawful
content, and access bans, are already regulated under Law
No. 5651 on “Regulation of Publications on the Internet and
Combating Crimes Committed by Means of such Publication.”
This law covers part of the EU E-Commerce Directive
2000/31/EC, but applies stricter regulation and sanctions. In
contrast, what the new Regulation does is broaden the scope
of traditional broadcasting legislation to cover media services
provided in the form of over-the-top (OTT) services.

Licensing requirement for media service providers and
internet platforms

The Regulation introduces a licensing regime, covering two
types of licenses: an over-the-internet broadcast license for
“media service providers,” who have editorial responsibility for
the choice of radio, television and on-demand broadcast
content and determine the manner in which it is organized and
broadcasted; and an internet broadcast transmission
authorization for “internet platform operators,” who transmit
numerous radio, television and/or on-demand broadcast
services via their URL address and/or mobile application. The
definition of “media service provider” is almost identical with
the same concept in the EU AVMS Directive, but “internet
platform operators” is rather different than “video-sharing
platform operators” in the EU AVMS Directive, the most
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platformu işletmecileri” kavramından daha farklı olduğu
görülmekte olup, en önemli farklılığın Türk mevzuatındaki
tanımda “ayrılabilir bölüm” kriterinin yer almadığı
anlaşılmaktadır.

Yönetmelik Türkiye’de kurulu olmayan yabancı şirketlere
de uygulanıyor

Yönetmelik hükümleri, (i) Türkçe ve Türkiye’ye yönelik yayın
yapılması veya (ii) yayının Türkiye’ye yönelik ticari iletişim
içermesi veya (iii) RTÜK tarafından ilgili yayınların 6112 sayılı
Kanun ve uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğine karar vermesi
halinde, yabancı medya hizmet sağlayıcıları ve yabancı
internet platform işletmecilerine de uygulanabilecektir.

Yaptırımlar arasında Türkiye’den erişimin engellenmesi ve
cezai yaptırımlar yer alıyor

RTÜK tarafından medya hizmet sağlayıcıları veya internet
platform işletmecilerinin lisanssız ve/veya yetkisiz faaliyet
gösterdiği tespit edilirse, RTÜK bir uyarı bildirimi yayınlayarak,
ilgili hizmet sağlayıcının lisans/izin başvurusunda
bulunabileceğini ve 3 aylık lisans bedelinin peşin ödemesi
kaydıyla yayına devam edebileceğini içeren bir uyarı bildirimi
yayınlar. Başvuru yapılmamasına rağmen yayın 72 saat içinde
durdurulmazsa, RTÜK sulh ceza hâkimliğinden içeriğin
yayından çıkarılması ve/veya yayına İnternet erişimini
yasaklamasını isteyebilir ve medya hizmet sağlayıcıları
bakımından ilgililer hakkında RTÜK’ten lisans almaksızın yayın
yapılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunabilir. Bu hüküm
1 Eylül 2019’da yürürlüğe girecektir.

Öne Çıkan Diğer Konular

Yönetmelik kapsamına giren medya hizmeti ve internet yayın
platformu hizmeti sunan yabancı kuruluşların yayın lisansı ve
yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunabilmek için Türkiye’de
şirket kurması gerekmektedir. Yayın lisansları on yıl süreyle
verilmekte olup ücretleri şu şekildedir; İnternet radyo yayın
lisansı için 10.000 TRY, internet televizyon yayın lisansı için
100.000 TRY, internet isteğe bağlı yayın lisansı için 100.000
TRY’dir. Bir yıl geçerli İnternet ortamından yayın iletim
yetkilendirme ücreti yıllık 100.000 TRY’dir. Koşullu erişim
sağlayan internet yayın platform işletmecilerinin bu ücrete ilave
olarak yıllık net satışlarının binde beşini RTÜK’e ödemesi
gerekmektedir.

Lisans yükümlülüklerine ek olarak, medya hizmet sağlayıcıları
ile internet yayın platform işletmecilerine Yönetmelik’te
çocuklara zarar verebilecek türde yayınlara ebeveyn
kontrolünü sağlayıcı tedbirleri almak, 6112 sayılı Kanun’a
uymak (RTÜK yayın içeriği kurallarını uygulamak ve ayrıca
yayınlar ve gelirler ile ilgili bilgileri RTÜK’e açıklamak) gibi
yükümlülükler getirilmiştir. Medya hizmet sağlayıcılarının
ayrıca, ticari iletişimden elde edilen brüt gelirlerinin beyanı ve
RTÜK payının ödenmesi, RTÜK’ün talebi üzerine mevzuata
uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın içeriklerinin program
kataloğundan çıkarılması, yayınlarının kopyalarının bir yıl
süreyle saklanması ve koruyucu sembol sisteminin
uygulanması gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

 
  

significant difference being that the “dissociable section”
criteria are missing in the Turkish definition.

The Regulation applies to foreign entities not established
in Turkey

The Regulation applies to foreign media service providers and
foreign Internet broadcasting platform operators if (i) the
broadcast is in Turkish targeting Turkey, or (ii) the broadcast
includes commercial communication towards Turkey, or (iii) the
RTÜK determines that such broadcasts are in violation of the
Law No. 6112 and international treaties.

Sanctions include internet access bans and criminal
penalties

If media service providers or internet platform operators are
found operating without a license and/or authorization, RTÜK
publishes a warning notice, stating that the offender may apply
for a license/authorization and may continue broadcasting if a
3-month license fee is paid in advance. If no application is filed
while the broadcast is not ceased within 72 hours, RTÜK may
ask a criminal judgeship of peace to remove content and/or
ban Internet access to such broadcast, and in case of media
service providers, may file a criminal complaint against
company officials for broadcasting without an RTÜK license.
This provision will enter into force on 1 September 2019.

Other Remarks

Any foreign entities providing media services or internet
broadcast platform services that fall under the scope of the
Regulation would be required to establish a company in
Turkey. The broadcast licenses are valid for ten years and fees
are as follows: TRY 10,000 for radio broadcast on the Internet;
TRY 100,000 for television broadcast on the Internet; and TRY
100,000 for on-demand broadcast services on the Internet.
Broadcast transmission authorization is valid for one year and
the fee is TRY 100,000 per annum. Furthermore, media
services providers and Internet broadcast platforms operating
subscription based services must pay 0.5 percent of their
annual net sales to RTÜK.

In addition to the licensing requirements, further requirements
for media service providers and internet broadcast platforms
are imposed under the Regulation, which include enabling
parental control over broadcasts that might harm children;
complying with Law No. 6112 (i.e., applying RTÜK broadcast
content rules, as well as disclosing information to RTÜK
regarding their broadcasts and revenue). Other obligations of
media service providers include declaring their gross revenue
gained on commercial communications and paying revenue
share to RTÜK; removing unlawful on-demand content from
their programme catalogue upon RTÜK’s request; retaining
copies of their broadcasts for a year; and implementing
content descriptors. 

 

 

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Kayra Üçer (kucer@herguner.av.tr)
Onur Sumer (osumer@herguner.av.tr)
Seher Elif Köse Özgüç (ekose@herguner.av.tr)

Büyükdere Caddesi 199, Levent 34394 ISTANBUL
Telefon: (90) 212 310 18 00 Fax: (90) 212 310 18 99

http://www.herguner.av.tr

- © 2019 Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı
-Hergüner Bilgen Özeke uluslararası müvekkillere sahip tam
teşekküllü bir hukuk bürosudur. Bu bülten Türkiye'de hukuk
alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
Bülten, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak
alınmamalıdır ve genel bilgi için hazırlanmıştır.

http://e2.smartmessage-engage.com/LinkTrackToken.aspx?Token=4A41494141422B4C4341414141414141424143466B463172776A4155687538462F3450306574463874716C586B796D6259344E6437412B63784A4D71316E51306357364D2F66656C74676979776537434F632B546C2F64386A55655453666130382F76314D707450736A4B33516A456E694D734C527153576B6869756B41415954526C7A584F6373757A6C4C7A78674356506A596D45464661336C4F63384B5A4B496B3044496B753261425362584E5646746471372F474E3170794B6E436A4C444A454B48444767785356536F524744743743324F6672596534566B737043464938776F5353515667705270527142306C6C4C446B544A7A795473596248744E6F644A416565494B796C4E44585242744C4531783146474B41495655673961645A516B524F6D3062343974384E6A756454744D7474745852597A754639326C73422F59563267726A59744F6D616831766A6D486E302F7341506A55396F492B332F3370723735707A316C2F6736694E693636466562784C696A3358646A39666870516E787274375A2F637144716246624F366744397673484350644E55395734534F356E334E6E774169306377692F712F45574547712F333439483344364778646F496B41674141
http://e2.smartmessage-engage.com/LinkTrackToken.aspx?Token=4A41494141422B4C4341414141414141424143466B463172776A4155687538462F3450306574463874716C586B796D6259344E6437412B63784A4D71316E51306357364D2F66656C74676979776537434F632B546C2F64386A55655453666130382F76314D707450736A4B33516A456E694D734C527153576B6869756B41415954526C7A584F6373757A6C4C7A78674356506A596D45464661336C4F63384B5A4B496B3044496B753261425362584E5646746471372F474E3170794B6E436A4C444A454B48444767785356536F524744743743324F6672596534566B737043464938776F5353515667705270527142306C6C4C446B544A7A795473596248744E6F644A416565494B796C4E44585242744C4531783146474B41495655673961645A516B524F6D3062343974384E6A756454744D7474745852597A754639326C73422F59563267726A59744F6D616831766A6D486E302F7341506A55396F492B332F3370723735707A316C2F6736694E693636466562784C696A3358646A39666870516E787274375A2F637144716246624F366744397673484350644E55395734534F356E334E6E774169306377692F712F45574547712F333439483344364778646F496B41674141


of legal counsel should be obtained for specific questions and
concerns.

Bu e-postayı düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen tıklayınız.
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