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Görsel İşitsel ve Sosyal Medya Alanında 

Yeni Bir Düzenleyici Yaklaşım Geliştirmek 

Bölüm 1 

Sayısal Platformları Tanımak 

1.1. Giriş ve Bağlam 

Geçtiğimiz çeyrek yüzyılı ifade edebilecek anahtar tanımlamalardan bir tanesi de Google, 
Facebook, Amazon, Twitter ve Apple gibi sayısal (çevrimiçi) platformların yükselişi oldu. Bu 
yükselişin temelini, veri setlerinin işlenmesinde artan bilgisayar gücü ve internet 
teknolojilerindeki gelişim ile sayısal platformları işlevsel hale getiren yazılım ve 
algoritmalardan oluşan yapay zekâ uygulamalarındaki büyük ilerlemeler oluşturmaktadır.  

Ekonomik ve toplumsal ilişkiler, çevrimiçi ortama taşındıkça teknoloji şirketlerinin piyasa 
payları diğer sektörlere kıyaslandığında tarihte görülmemiş büyüklüklere ulaşmıştır. Bu 
yükselişin şaşırtıcı olduğu söylenemez. Söz konusu şirketler iletişim, seyahat, iş yapma, 
eğitim ve alışveriş gibi alanlarda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek yaşam biçimlerimizi ciddi 
oranda değiştirmiştir. Bununla birlikte elde ettikleri büyük kazançlar; rekabetçi olmayan bir 
sektörde sürdürülebilir olmayabilir veya getirdikleri negatif dışsallıklarla toplumsal refahı 
ciddi oranda azaltabilir.  

Sosyal ağlar, platformlar ve uluslararası medya şirketleri, algoritma temelli yapay zekâ ve 
uygulamalarını kendi faaliyetlerinde içerik üretimi, analizi ve yönetimi için standart bir 
prosedür haline getirmiştir. Medya sektöründe maliyetleri düşüren ve etkinliği artıran 
yönleriyle yapay zekâ mekanizmaları; otomatik içerik üretimi, robotik gazetecilik, pazarlama 
veya programlanabilir reklamcılık gibi alanlarda kullanılmakta ve demokratik toplumda 
kanaatleri etkileyerek kamuoyunu yönlendirme potansiyelleri ile düzenleyici otoriteler için 
yeni zorluklar oluşturmaktadır.  

Sayısal platform kavramının süregelen hızlı dönüşüm sürecinde sabit bir tanımını yapmak çok 
mümkün değildir. Örneğin Google, Facebook, Amazon, Apple ve Microsoft şirketleri faaliyet 
gösterdiği sektörlere göre farklı şekiller almakta ve ekonomik anlamda farklı tekelleşme 
eğilimleri oluşturabilmektedir. Bu çerçevede yeni medya veya demokrasi ile ilgili endişeler 
Google, Facebook ve Twitter gibi şirketlerin faaliyet alanlarında daha fazla ön plana 
çıkmaktadır.  

Yarattıkları katma değer ne olursa olsun sayısal platform işletmecileri herhangi bir 
düzenlemeye tabi olmaktan kaçınmaktadır. Geçtiğimiz dönemde bu platformlarda oluşan 
skandallar, platformların kontrolsüz gücünü tartışmaya açmıştır. Bu endişeler sadece ekonomi 
(rekabet) ve mahremiyetle ilgili değil aynı zamanda toplumsal ve siyasal alanla da ilgilidir. 
Bununla birlikte otomobillerin icadında da hayatımızda ciddi değişiklikler yaşanmıştı ancak 
getirdiği riskler ile hukuksal düzenleme ihtiyacı trafik kurallarının doğmasına neden oldu. 
Sonuçta trafik ışıkları otomobil endüstrisini yok etmedi, aksine toplum üzerindeki negatif 
etkilerini önemli ölçüde azalttı.  
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Hazırlanan bu raporda, özellikle ABD merkezli uluslararası sayısal platformlarla ilgili 
karşılaşılan sorunların tüm dünyada benzerlikler göstermesi ve söz konusu şirketlerin 
faaliyetleri dolayısıyla ülkemizin karşılaştığı sorunlara yönelik tespitler yapmak ve çözüm 
önerileri geliştirmek hedeflenmiştir.  

1.2 Bulanık Sınırlar ve Düzenleme için Tanım Yapma İhtiyacı  

Sayısal platformların kullanımının yaygınlaşması tüm dünyada bilgi toplumunun gelişimi için 
kültürel ve ekonomik olarak önemli katkılarda bulunmuştur. Bunlar aynı zamanda geleneksel 
iş yapma şekillerini değiştirmiş; eğlence, reklamcılık ve iletişimde yeni fırsatlar sunmuştur. 
Sağladıkları hizmet çeşitli şekillerde olmakla birlikte, sayısal platformlar birbirine dönüşebilir 
ve birlikte kullanılabilir doğaları gereği hibrit (melez) bir özellik taşımaktadır. Platformların 
bu özellikleri onları tanımlamakta ve sınırlar koymakta zorluklar oluşturmaktadır. 

Sayısal Platformlar  

Avrupa Komisyonu sayısal platformları öncelikle “çevrimiçi platform” olarak görmekte ve bu 
ifadenin tek bir anlamı olmadığını kabul ederek en geniş şekliyle “kullanıcı gruplardan en az 
biri için değer yaratacak şekilde, iki veya daha fazla bağımsız kullanıcı grupları arasında 
etkileşim kurulması amacıyla interneti kullanan, iki veya çok taraflı piyasalarda faaliyet 
gösterebilen girişimler" olarak tanımlamaktadır. 

Bununla birlikte Komisyon, çevrimiçi platformları; görsel işitsel ve müzik platformları 
(Deezer, Spotify, Netflix ve Apple TV), video paylaşım platformları (YouTube ve 
Dailymotion) ve sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve 
Tuenti) şeklinde sınıflandırmıştır.  

Avrupa Komisyonu ayrıca çevrimiçi platformlar ve iş modelleri arasında şu şekilde bir ayrıma 
gitmiştir: 

● Alışveriş ve e-ticaret platformları; 
● Mobil ekosistemler ve uygulama (application) dağıtım platformları; 
● İnternet arama hizmetleri; 
● Sosyal medya ve içerik platformları; 
● Çevrimiçi reklamcılık platformları. 

Video Paylaşım Platformları  

YouTube ve Dailymotion gibi iki ana örnekte olduğu üzere video paylaşım platformları, gerek 
kullanıcılar tarafından gerekse profesyonel yapımcılar tarafından üretilen videoları internet 
ortamında bir kullanıcı topluluğuna sunmaya imkân sağlayan hizmetlerdir. Bu platformların 
belli başlı özellikleri;  

● üyelik bazlı ve ücretli hizmetleri de bulunmakla birlikte çoğunlukla herkese açık 
erişim sunmak, 

● algoritma ve yapay zekâ kullanarak veya insan vasıtasıyla üretilen içeriğin organize 
edilebilmesi,  

● yayınlanan içeriğin seçiminde (yapay zekâ içerik öneri ve üretim sistemleri 
eleştirilmekle birlikte) platformların müdahalesinin olmaması,  
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● reklamlar yoluyla finansman sağlanması ve hak sahiplerinin isteği üzerine veya 
platformun kendi inisiyatifiyle sonradan denetim yapılabilme imkânı şeklinde 
özetlenebilir. 

Bununla birlikte, ifade ve haber alma özgürlüğünün kullanılmasında video üretim ve paylaşım 
süreçlerinin toplumsal etkileri göz önünde bulundurularak kötüye kullanımlarını engellemek 
amacıyla video paylaşım platformlarını düzenleme kapsamına alan 2018 tarihli AB Görsel 
İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi’nde; 

“Video paylaşım platform hizmeti”, Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Antlaşmanın 56. ve 
57. maddelerinde tanımlandığı üzere, video paylaşım platform sağlayıcısının editoryal 
sorumluluğu altında olmayan bir hizmetin veya hizmetin farklı nitelik taşıyan kısımlarının 
temel amacının veya hizmetin esas işlevinin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin 
2002/21/EC sayılı Direktifinin 2(a) maddesi kapsamında; 

● bilgilendirmek, eğlendirmek ve eğitmek üzere 
● elektronik iletişim ağları yoluyla  
● kamuya programlar, kullanıcı kaynaklı videolar veya her ikisini sağlamaya yönelik 

olduğu,  
● özellikle görüntüleme, etiketleme ve sıralama şeklindeki algoritmalar veya otomatik 

araçlarla 
● organizasyonunun video paylaşım platform sağlayıcısı tarafından belirlendiği bir 

hizmet anlamına gelir.  

Sosyal Medya Platformu  

Avrupa Birliği Komisyonu Facebook ve WhatsApp uygulamalarının ticari birleşme kararında 
verilen bir atfa istinaden “sosyal medya platformu” hizmetlerini; “kullanıcıların çevrimiçi 
olarak veya bir mobil uygulama aracılığıyla bağlanmalarını, paylaşmalarını, iletişim 
kurmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan hizmetler” olarak tanımlamıştır.  

Komisyon; YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Soundcloud, Origin, Twitch, 
Wordpress ve Whatsapp gibi sosyal medya platformları yanında video paylaşım 
platformlarının da sosyal etkileşimlere izin verdiğini ve çoğu zaman özellikle bir hizmet alanı 
ön plana çıkarılarak aynı özelliklerde hibrit hizmet sunduklarını ifade etmiştir. Sonuçta sosyal 
medya platformları, video depolama ve paylaşma özelliği ile birlikte anlık canlı yayın yapma 
imkânları konusunda kendilerini geliştirdiler ve video paylaşım platformu gibi faaliyet 
göstermeye başladılar.  

Yapay Zekâ (Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme) 

Avrupa Birliği; otomatik içerik üretme, sınıflandırma, önerme ve insan davranışlarını taklit 
ederek kişiselleştirilmiş deneyimler sunma vb. gibi amaçlara yönelik kullanılmak üzere 
sayısal platformların işleyiş mekanizmalarının temelini oluşturan algoritma ve yapay zekâ 
uygulamalarını; (otomatik olarak) çevresini analiz etmek ve harekete geçmek suretiyle zeki 
davranışlarda bulunabilen sistemler” olarak tanımlamaktadır. Avrupa Konseyi ise yapay 
zekâyı “insanların bilişsel yeteneklerinin makineler tarafından yeniden üretilmesi amacıyla 
gerçekleştirilen teknikler, teoriler ve bilim setleri” olarak tanımlamıştır.   

Makine Öğrenmesi (Machine Learning), yapay zekâ uygulamalarının bir alt kategorisi 
olarak açıkça programlanmaksızın çıktıları tahmin eden ve kararlar alabilen bilgisayar 
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sistemlerini olanaklı kılan algoritma ve istatistik modelleridir. Algoritmalar, özellikle bilişsel 
fonksiyonlar ve özel görevleri yapabilmek için veri setlerinin yardımı ile şekillendirilirler. 
Makine öğrenmesi üzerine tasarlanan teknolojiler kalıp davranışları ve veri setlerini 
tanımlayarak birbiriyle ilişkilendirir ve bulguları karmaşık algoritmalar halinde yeni veri 
setlerine uygular. Bu durum amaca bağlı olarak tanımlanmış kalıp davranışlar için istatistiki 
hesaplamalar ve tahminler yapmakta kullanılabilir.  

Makine öğrenmesinin bir alt kategorisi olarak Derin Öğrenme (Deep Learning) ise insan 
beyninin çalışma mekanizmasını kopyalayan, beyin ve sinir (neural) ağları örneği temelinde 
çalışmaktadır. Bu teknikte daha geniş veri setlerinde belirli özellikler üzerinde odaklanılır ve 
sonuçların yeni veriler üzerinde uygulaması gerçekleştirilir. Bu öğrenme çeşidi; görsel işitsel 
medya üretiminde yapay zekânın özellikle dil, resim tanıma veya görüntü ve video üretimi 
alanlarda kullanılmaktadır.  

Bölüm 2  

Düzenleyici Bir Yaklaşım İçin Sayısal Platformlarda Endişeye Neden Olan Unsurlar 

Sayısal platformların serbest piyasa ekonomisinde rekabeti bozabilecek büyüklükleri, ifade ve 
haber alma özgürlüklerine engel oluşturabilme potansiyelleri; nefret söylemi, insan onuru ve 
küçüklerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar veren içerikler ve benzerleri gibi 
unsurları barındırmaları, kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasına yönelik sorunlar ile 
kamuoyunu yönlendirebilecek bir güçle siyasi alana taraflı müdahale kapasiteleri birer endişe 
kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır.  

2.1 Piyasa Yapısı 

Sayısal platformlar tekelciliğe eğilimlidir: Bunun başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

● Güçlü ağ etkisi:  Daha fazla insan bu hizmetleri kullandıkça hizmetler daha çekici bir 
hal almaktadır.  

● Güçlü ölçek ekonomisi ve kapsamı: İş hacmi diğer sektörleri kapsayacak şekilde 
genişledikçe hizmet verme maliyetleri düşmektedir.  

● Marjinal maliyetlerin sıfıra yakın olması: Ek bir müşteriye hizmet verme maliyeti 
neredeyse sıfırdır. 

● Veri kullanmada yüksek ve artan dönüşler: Daha fazla veri kontrol ettikçe, daha iyi 
hizmet geliştirme fırsatı mevcuttur. 

● Küresel ölçekte düşük dağıtım maliyetleri: Siber alanın olduğu her yerde maliyetsiz 
veya düşük maliyetle var olabilme özelliği bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı sektöre yeni girecek şirketlerin doğal giriş 
engelleriyle karşılaşması muhtemel olup bunların üstesinden hızlı bir şekilde gelebilmeleri 
oldukça zordur.  

Hizmetin ücretsiz olması müşteri için her zaman iyi değildir: Sayısal platformlar ücretsiz 
sundukları hizmetin kimseye zarar vermediği konusunda kendilerini her zaman savunma 
eğilimindedir. Ancak ana hizmetin kullanılması, bu hizmetlere eklemlenmiş olan ve genellikle 
satın alınmaya yönlendirilen ücretli yan hizmetlerle beraber düşünülmelidir. İkinci olarak 
tüketiciler kişisel verilerini bu platformlara vererek başlangıçta (parasal bir anlam ifade 
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etmese de) bir bedel ödemektedir. Son olarak piyasada tekel güçlerini kullanan platformlar, 
daha az kalite, mahremiyet, yatırım ve yaratıcılık gibi alanlarda toplumsal bedel 
oluşturabilecek bir yapıya bürünebilmektedirler. Örneğin yapılan son araştırmaların birinde 
“MySpace” adlı rakip şirket ile rekabetin az olduğu bir ortamda Facebook’un daha agresif bir 
şekilde veri topladığı gösterilmiştir. 

Reklamlardaki piyasa gücü diğer sektörlerde tekelleşmeye neden olabilir: Sayısal 
platformlar, reklam maliyetlerini yükselterek küçük şirketlerin piyasaya girişi için engeller 
oluşturabilir. Özellikle Google’da verilen hizmetlerde her zaman Amazon şirketinin 
reklamlarının ilk sıralarda olması buna örnek gösterilebilir. Öte taraftan Facebook’un kripto 
para piyasasına “Libra” adlı ürün ile girdiğinde diğer kripto paraların reklamını kendi 
platformunda yasaklaması da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Tüketici zararı, piyasa gücüyle önyargıların birleşmesi sonucu en üst düzeye çıkar: 
Tüketiciler sayısal platformlarda hazır ayarları kullanmaya eğilimlidir. Eğer seçmeye 
zorlanırlarsa en dikkat çekici olanı seçmeyi düşünürler. Şirketlerin bu seçenekleri öne 
çıkararak müşterileri belirli ürünlere yönlendirmeleri, sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 
Örneğin Google, Apple’a Iphone’da hazır arama motoru olarak kullanılabilmek için senede 
tahmini olarak 12 milyar dolar ödeme yapmaktadır. Bununla birlikte çevrimiçi ürünler 
olabildiğince bağımlılık yapacak şekilde tasarlanmakta ve platformda mümkün olduğunca 
fazla zaman harcatmaya odaklanmaktadır. Bağımlılık ve tekel gücü insan refahını olumsuz 
etkileyecek en kötü senaryodur.   

Sayısal platformlar verileri paylaşmaya yanaşmamaktadır: Birçok çevrimiçi satış sitesi 
geçmiş yıllarda ciddi oranlarda kar elde etti ve bunların birçoğu da düzenleyici otoritelerce 
rekabet hukuku bakımından herhangi bir incelemeye tabi olmaksızın sayısal platformlar 
tarafından satın alındı. Yatırımcıların “kill zone” adını verdiği bu alanlar piyasa yapısı 
özellikleri nedeniyle düzenleyici otoriteler tarafından araştırılmayı gerektirmektedir. Bununla 
birlikte sayısal platformlar, faaliyetlerinin zararlı olup olmadığını incelemeye yetecek kadar 
veriyi otoritelerle paylaşmayı reddetmektedir. Hatta paradoksal bir şekilde bu platformlar 
bağımsız araştırmalara dahi veri temin etmezken yeterli ve bağımsız araştırmaların eksikliğini 
kendi faaliyetlerinin zararsız olduğuna kanıt olarak göstermektedir.  

2.2 Haber Medyası 

Haber medyasında yoğunlaşma, demokrasi için bir problemdir: Haber piyasasının yapısal 
özellikleri, bu piyasada temel insan haklarının kullanımı açısından kamu yararı bulunması 
sebebiyle diğer sektörlerden farklılaşmaktadır. Sayısal platformların medya endüstrisindeki 
etkilerini incelerken sadece ekonomik yönlerini ve tüketici refahını değil, iyi işleyen 
demokrasi için vatandaş refahını da düşünmek gereklidir.  

Sayısal platformlar gazeteleri devre dışı bırakmış ve haber piyasasını tekelleştirmiştir: 
Platformlar hızlı bir şekilde haber dağıtımını kontrol eder duruma gelmiştir. Facebook, 
ABD’de takip oranları bakımından haber sağlayıcılar arasında ikinci sıraya yükselmiştir. Bu 
durum Birleşik Krallık’de Facebook üçüncü, Google beşinci ve Twitter onuncu sıra şeklinde 
gerçekleşmektedir. Örneğin ABD’de binlerce farklı görüş şu anda neredeyse bir duopole (iki 
karşıt görüşe) indirgenmiş haldedir. Bunun nedenleri şu şekilde özetlenebilir: Birincisi, sayısal 
platformlarda temel amaç olabildiğince düşük içerik kalitesi pahasına müşterinin dikkatini 
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çekmektir. İkincisi ise, haber editörlüğü kişiselleşmesi nedeniyle farklı politik görüşlerin 
birbiriyle konuşabildiği ortamlar kaybolmakta ve dezenformasyon potansiyeli 
oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, Google’ın hisseleri Sergey Brin ve Larry Page adlı iki kişide, 
Facebook’ta da Mark Zuckerberg’in kendisindedir. Bu insanlar, milyonlarca insanın 
kişiselleştirilmiş haber kaynaklarının kontrolünü ellerinde bulundurmaktadır. 

Sayısal platformları nitelikli içeriği öncelemeye ve yalan haberi engellemeye yöneltecek 
teşvikler azdır:  Öncelikli olarak haber içeriği ve gazetecilik, bu platformlarda üretilen 
içeriğin oldukça küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. İkinci olarak platformlar, Facebook’un 
da kabul ettiği şekliyle, aşırı ve zararlı içerikle dahi olsa kendi platformlarına bağlılığı artırma 
yoluna gitmektedir. Örneğin, ABD’de diğer geleneksel medya şirketleri gibi sayısal 
platformların da kaliteli içerik sunma zorunluluğu bulunmamaktadır (İletişim Uygunluk 
Yasası - Bölüm 230). Bu durum, sayısal platformların piyasa tekel gücü ile birleşince yanlış 
bilginin yayılmasını engelleyecek ve kaliteli içeriği teşvik edecek çok az bir motivasyona 
sahip olması anlamına gelmektedir. 

Sayısal platformlar gazete endüstrisini yerle bir etmiştir: Gazetecilik sektörü sayısal 
platformların ortaya çıkışı ile yok olmaya yüz tutmuştur. Örneğin, 2004’ten bu yana ABD’de 
yaklaşık 1800 gazete kapanmıştır. Araştırmacı gazetecilik teamüllerini de değiştiren ve yapıcı 
yıkıcılık olarak değerlendirilebilecek bu gelişmeler, maliyet düşüşleriyle birlikte sayısal 
ortamda yeni iş modellerini beraberinde getirmektedir. 

2.3 Veri Koruma ve Mahremiyet 

Sektör uygulamaları tek başına veri güvenliği ve mahremiyet problemlerini 
çözmeyecektir:  Özel bilgi toplayan ve işleyen firmalar tüketici mahremiyeti ve güvenlik 
sorunlarından kaynaklı zararlardan kendilerini sorumlu tutmamaktadır. “Dikkat et ve seç” 
veya “Kabul ediyorum” gibi kullanım seçenekleri ile uzun vadede çevrimiçi faaliyetten 
kaynaklı sorumluluklar basitçe müşterilerin üzerine yüklenmektedir. Ancak müşteriler zaman 
darlığı, bilgi eksikliği ve yetersizlikleri nedeniyle oldukça dezavantajlı bir durumdadır. 
Bununla birlikte öz denetim ve ortak denetim uygulamaları anlamsızlaşırken sınırları iyice 
netleştirilmiş bir düzenleyici yapı henüz mevcut değildir. Örneğin ABD’de Federal Ticaret 
Komisyonu (FTC) tarafından uygulanan yasalar (en sert veri koruma yasası) bile, Facebook’u 
veri toplamaktan ve istediği gibi bu verileri kullanmaktan alıkoyamamıştır.  FTC tarafından 
çocukların profillerine yönelik reklam üreten Google’a verilen cezalar ise bu işten elde ettiği 
karlar yanında çok sönük kalmıştır. 

Karanlık Kalıplar (Dark Patterns) genellikle ihmal edilmektedir; çoğunlukla zayıf ve 
eğitimsiz müşteriler daha fazla etkilenmektedir: Karanlık kalıplar, kullanıcıların genellikle 
kendi tercihlerini yapmasına izin vermeyen ve onları manipüle ederek belli bir yönde 
davranmaya zorlayan kullanıcı ara yüzleri olarak tanımlanabilir. Şirketler önceden belirlenmiş 
seçimlere sahiptir ve bunları sürekli ön plana çıkararak müşterileri kendi istekleri dışında 
özellikle belli ürünleri satın almak veya kullanmak için karar almaya zorlarlar.  

Karanlık kalıplar piyasa gücü ile birleştiğinde daha etkili olmaktadır: Müşteriyi 
gerçekten rahatsız eden “koyu” karanlık kalıplar dolayısıyla bu tarz firmalara karşı müşteriler 
zaman zaman tepki gösterebilmektedir. Buradaki temel problem ise piyasadaki tekelleşme 
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eğilimidir. Anlamlı bir rekabetin olmadığı piyasada tekelleşen firmalar müşterileri geri almak 
için agresif ikna stratejileri uygulamaktadır.  

Araştırmalar, sürekli gelen bildirim mesajları ile gençlerdeki kaygı bozukluğu arasında bir 
ilişki olduğunu saptamıştır. Bununla birlikte örneğin, IOS kullanıcıları WhatsApp 
bildirimlerini kapattıklarında, WhatsApp bu özelliği tekrar açtırmak için kullanıcıya sürekli 
mesaj göndermekte ve basitçe “İstemiyorum” seçeneği dahi sunmamaktadır. Günümüzde 
WhatsApp birçok ülkede temel iletişim araçlarından biri olmuştur ve kullanıcılar 
WhatsApp’tan kolayca vazgeçememektedirler. 

İnternet bağımlılığı konusu da gündeme alınmalıdır: İnternet bağımlılığı da oldukça 
önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma raporları göstermiştir ki bağımlılık 
yapan içerik önerme stratejileri, düşük kalitede içerik önerilse dahi öz kontrol eksikliği olan 
kullanıcıların platformlarda geçirdiği süreyi artırmakta ve bu çerçevede platformların karlılığı 
ve gücü daha da artmaktadır. Çoğu toplumda alkol, tütün, uyuşturucu ve kumar gibi alanlarda 
kullanıcılar düzenlemelerle korunmaktadır. Sayısal platformların bu çerçevede düzenlenmesi 
ve denetlenmesi hususu da gündeme alınmalıdır.  

2.4 Siyaset  

Sosyal medya şirketleri kitlesel ifade özgürlüğünden sorumludur: Sosyal medyanın farklı 
toplumlarda ifade özgürlüğünün kullanıldığı bir yer olarak etkisi oldukça büyüktür. Facebook 
ve Twitter gibi şirketler “Siyahi Hayatlar Önemlidir” gibi toplumsal hareketlerde önemli rol 
oynamıştır. 

Sosyal medya diğer bilgi teknolojilerinden farklıdır: Birçok bilgi teknolojisi, siyasal 
yönetişimde önemli bir rol oynamasına rağmen sosyal medya geleneksel kalıpları kırma 
potansiyeli ile eşsizdir. Bununla birlikte sayısal platformlarda rekabetin getirdiği hesap 
verebilirliğin kalkması ve tekelleşme eğilimleri bu platformları aynı zamanda demokrasiye 
şekil verebilecek bir güç haline getirmektedir. 

Sayısal platformlar başlı başına güçlü birer politik aktördür: Bunun nedenleri şu şekilde 
özetlenebilir: 

● Parasal Güç: Sayısal platformlar düzenleyiciler ve politikacılar nezdinde etkin lobi 
faaliyetleri yapmak için çok büyük ekonomik güçlere sahiptir. Trilyonlarca dolar 
sermaye birikimleri ile bu şirketler politikayı doğrudan etkilemektedirler. Örneğin 
ABD’de lobi faaliyetlerine para harcamada 2018 yılı verilerine göre büyük sanayi 
şirketleri yanında Google ikinci, Amazon altıncı ve Facebook dokuzuncu sıradadır. 

● Medya: Sayısal platformların medya üzerindeki güçlü etkileri sadece politik söylemi 
etkilememektedir. Aynı zamanda bu platformlar iletenin sorumsuzluğu bağlamında 
kanuni yükümlülüklerden ve düzenlemelerden muaf olduklarını da iddia etmektedirler.  

● Karmaşıklık: Büyüklükleri ve tam anlamıyla şeffaf olmayan iş yapma biçimleri bu 
alanda etkili düzenleyici araçlar geliştirmeyi zorlaştırmaktadır.     

● Bağlılık (connectivity): Ürettikleri katma değerden faydalanan grupların üyelik yapıları 
ve bu çerçevede oluşan bağlılık politikaları, sayısal platformlara karşı geliştirilen her 
türlü düzenleme çabasına karşı çıkılmasına neden olmaktadır. 
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● Milliyetçi söylem: Son olarak ABD merkezli sayısal platformlar özellikle ABD’de 
herhangi bir düzenlemeyle karşılaştıklarında ABD’nin ulusal çıkarları için ne kadar 
önemli olduklarını vurgulamaktadırlar. 

Sayısal platformlar şeffaf değildir: Söz konusu şirketlerin toplumsal ve politik etkilerinin 
tespit edilememesinin temel nedeni şirketlerin şeffaf çalışmamasıdır. Özellikle siyasi alanda 
herhangi bir politikacının Facebook üzerinde yaptığı paylaşımın diğer adayların paylaşımları 
ile eşit derecede görüntülendiğine dair herhangi bir veri bulunmamakta ve bu konuda 
araştırma dahi yapılamamaktadır.  

Özet olarak, medya sektörünün, kişisel verilerin ve bu kapsamda ekonomik ve politik alanı 
etkileyebilme gücünün söz konusu sayısal platformlarda elinde toplanması demokrasiler için 
potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. 

Bölüm 3  

Sayısal Platformlar ile Düzenleyici Otoritelerin Yapay Zekâ Kullanımı: Fırsatlar ve 
Riskler 

3.1 Sayısal Platformlarda Yapay Zekâ Uygulamaları 

Medya şirketleri ve sayısal platformlar tarafından sıklıkla kullanılan işlemler şu şekilde 
sıralanabilir: 

● Büyük Veri Analizleri (Big Data Analytics): Ancak bilgisayarlarla işlenebilecek 
büyüklükteki veriler içinde kalıp davranışları analiz etme, bilinmeyen 
korelasyonları ortaya çıkarma ve kullanıcıların geçmiş tercihlerini değerlendirerek 
kamuoyu eğilimlerini analiz etmek için istatistik yöntemleri kullanılır. 

● Doğal Lisan Üretimi (Natural Language Generation - NLG): Metni işleme, 
özetleme ve tercüme etme gibi özellikleriyle otomatik metin üretmek için kullanılır. 
NLG, metni ve metnin bağlamını anlamak üzerine geliştirilmiş bir derin öğrenme 
uygulamasıdır. 

● Üretken İkili Ağlar (Generative Adversarial Networks - GAN): Gerçekçi resim 
ve görüntüler üretmek, hareket kalıplarını modellemek ve iki boyutlu şekillerden 3 
boyutlu resimler oluşturmak üzere “deepfake – derin sahtelik” tekniği kullanılır.  

3.1.1. İçerik Analiz ve Kontrolü 

İçerik Yönetimi  

Günümüzde çocuklara zarar veren, aşağılayıcı bir dil kullanan ve nefret söylemi barındıran 
çevrimiçi içeriğin olağanüstü artışı ciddi bir sorun oluşturmaktadır. AB Görsel İşitsel Medya 
Hizmetleri Direktifi’nde getirilen yükümlülükler ise video paylaşım platformlarında bu tarz 
içeriklerle mücadele edilmesi ve içeriğin silinmesi için uygun araçlar geliştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır.  
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Öte taraftan platformlar ve medya içerik sağlayıcılar da kullanıcı tarafından üretilen 
videolarda problemli içeriğin filtrelenmesi için ekipler istihdam etmeye başlamışlardır. 
Facebook ve Youtube gibi platformlar için bu filtreleme işlemi ciddi bir zorluk 
oluşturmaktadır çünkü yüklenen içeriğin büyüklüğü karşısında doğru zamanda ve tam şekilde 
zararlı içeriği kaldırmak neredeyse imkânsızdır.  

İçerik yönetimi genellikle bir ön kontrol olarak kelime, görüntü ve videoları filtreleyerek 
zararlı içeriği tespit eden ve bir yönetici kişinin dikkatine sunan yazılımlar ile 
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte bu tarz bir çözüm şaka, alay, ironi ve farklılaşan 
kültürel ifadeler gibi mecaz ve çok anlamlılık içeren durumlarda her zaman etkin bir sonuç 
vermemektedir.  Bu itibarla, derin öğrenme mekanizmalarının geliştirilmesi yakın gelecekte 
zararlı içerikten korunmak üzere daha etkin filtreleme yöntemleri oluşturulması için önem 
taşımaktadır. 

Pratik Örnekler:  İçerik uyumlaştırma ve yönetimiyle ilgili hususlar medya ve kamuoyunda 
da eleştirilerle karşılaşmıştır. Örneğin Facebook gibi bir ortamda özellikle aşırı filtreleme 
(over-moderation) gibi bir durumda Yunan Tanrısı Poseidon’un çıplak heykeli ile Vietnam 
savaşı sırasında Napalm bombasına maruz kalan kız çocuğu fotoğrafları tarihsel ve kültürel 
arka planına bakılmaksızın aynı şekilde filtrelenmiştir. Daha az bir filtreleme (under-
moderation) için yine aynı eleştirileri görmek mümkündür. Otomatik filtreleme işlemleri, 
Christchurch terör saldırısı esnasında yüklenen oldukça fazla zararlı videoyu silmekte yetersiz 
kalmıştır.  

Bununla birlikte yapay zekânın dezenformasyon konusunda, yalan haberlerin hem 
üretilmesinde hem de bunların tespit edilmesinde kullanıldığı görülmektedir. Örnek olarak 
AFP’nin (Agence France-Presse) Medialab ekibi bu alanda bir teyit platformu olan WeVerify 
uygulamasıyla gazetecileri yalan haber konusunda desteklemektedir. 

Kalite Kontrol ve Uyumluluk 

Yapay zekâ, medya şirketlerine iç kalite standartlarına uymak ve düzenleyici gereksinimleri 
karşılamak için önemli ölçüde destek sunmaktadır. Makine öğrenmesi ve derin öğrenme 
sistemleri ile hareketli görüntülerin yayınlarında yüz, nesne, ses ve çevre taranarak yüksek hız 
ve doğrulukta verilerin değerlendirilmesi (dezenformasyon, yanlış başlık, uyumlaştırma 
hataları ve uygunsuz içerik tespiti) gerçekleştirilebilir.  

Bununla birlikte yapay zekâ uygulamaları, düzenleyici otoriteler tarafından yürütülen 
araştırma faaliyetlerini destekleyebilir ve aynı zamanda doğrusal ve isteğe bağlı hizmetlerde 
yayınlanan görsel işitsel içerikte yasadışılığın tespiti için de kullanılabilir.  

Pratik Örnekler:  Al Jazeera, İrlanda kamu yayıncısı RTE ve Associated Press medya 
şirketleri V-Nova, Metaliquid, QCRI -Tech Mahindra teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak 
“Düzenleyici Çerçeveye Uygunluk İçin Yapay Zekâ İçerik Endeksleme” adlı bir proje 
başlatmışlardır. Fransa görsel işitsel medya otoritesi CSA ise yapay zekâ temelli teknolojilerin 
desteği ile ekranlarda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında bir çalışma yapmıştır. CSA, Fransız 
Görsel İşitsel Arşiv Enstitüsü (Institut National de l'audiovisuel) tarafından üretilen “INA 
Speech Segmenter”  adlı bir yazılım kullanarak 32 bin programda erkek ve kadın seslerini 
yüzde 0,6 hata payıyla tespit edebilmiştir. 
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İçerik Analiz ve Kontrolünde Düzenleyici Otoriteler Açısından Fırsatlar ve Zorluklar 

Fırsatlar: Düzenleyici çerçeveye uygunluk, kalite kontrol ve gelişmiş içerik yönetiminde 
yapay zekânın kullanımı daha verimli ve etkin bir düzenleme ortamı oluşturarak düzenleyici 
otoritelerin harcamalarını azaltabilir. Bununla birlikte yapay zekâ kontrolünde içerik analizi 
gazetecilikte raporlamaların kalitesini artırabilir. 

Zorluklar: İçerik yönetimi için gelişmiş yapay zekâ kullanımı, internet şirketlerinin içeriğin 
kabul edilebilirliği konusunda karar verme yetkilerini artıracağından düzenleyici çerçeveye ve 
mahkeme kararlarıyla bağlı olmaktan kaçınabilirler. Platformlar gün geçtikçe kendileri için 
daha fazla standart geliştirmekte ve kamusal iletişim şekillerini de kontrol edebilmektedirler. 
Ancak bu durum ulusal yasaların gereklilikleriyle her zaman örtüşmemektedir. 

Bu çerçevede aşırı filtreleme ve daha az filtreleme problemlerinin ancak gelişmiş yapay zekâ 
yöntemlerinin insan değerlendirmesi ile birlikte ele alınmasıyla çözülebileceği ortadadır. Bu 
sayede denetimde denge mekanizması oluşacak, insan yargısı ve otomasyonun birlikte 
çalışması sonucu bilginin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesinde tecrübe ve yaratıcılık 
ortaya çıkacaktır.  

Bununla birlikte yapay zekânın tüm sorunlar için bir çare olduğu algısı oluşmamalıdır. Medya 
şirketleri, platformlar ve düzenleyici otoriteler günlük işlerinde yapay zekâ uygulamalarının 
getirdiği çözümlerden etkinliği artırmak için faydalanabilir ancak yapay zekâ henüz insan 
müdahalesi olmadan tüm sorunları çözecek bir gelişmişlikte değildir.   

  

3.1.2 İçerik Üretimi 

Otomatik Metin Üretimi ve Tercüme 

Yapay zekâ özellikle spor, hava durumu ve finansal gazetecilik alanlarında otomatik ve 
standartlaşmış rapor metinleri oluşturabilmektedir. Bu alandaki araştırmalar, özellikle haber 
metinlerinin geliştirilmesinde ve bunların tercüme kalitelerinin iyileştirilmesinde 
yoğunlaşmıştır.  

Pratik Örnekler: Washington Post gazetesi otomatik metin üreten “Heliograf” adlı bir 
yazılım ile ABD’de Kasım 2016 yılında yapılan seçim kampanyaları sırasında 500’den fazla 
makale yayınlamıştır. IBM platformu olan “Watson” yazılımı ise İngiliz “The Drum” 
dergisinin tamamını tasarlayabilmiştir. Finlandiya kamu yayıncısı YLE, “Voitto” yazılımı ile 
haftada 250 görüntü ve 100 makale üretebilmektedir. Almanya merkezli “DeepL” şirketi 7 
dilde çok iyi sonuçlar veren otomatik tercüme hizmeti sunmaktadır. 

Otomatik Ses ve Video İçeriği 

GAN ve NLP gibi yapay zekâ uygulamalarıyla medya şirketleri artık çoğunlukla otomatik 
olarak metin ile birleştirilip farklı formatlarda ve platformlarda kullanılabilen ses ve video 
klipler oluşturabilmektedir.   

Pratik Örnekler: İki başarılı uygulama olarak Wochit ve Wibbitz, haber metinleri ile 
bütünleşmiş video üretimi yapabilmektedir. Bu uygulamaları AP, AFP, Reuters, Bloomberg ve 
Forbes gibi şirketler de kullanmaktadır. Özellikle Wibbitz, Reuters ile otomatik video haber 
servisi sunan bir anlaşmaya gitmiştir. 
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Engelliler için Yapay Zekâ Temelli Görsel İşitsel Medya Hizmetleri 

Otomatik çeviri teknolojileri engelliler için altyazıları, metin uyarlamalarını, bağlamsal 
görüntü tanımayı ve işaret dilinin kullanımı gibi kolaylıkları beraberinde getirmektedir. 

Pratik Örnekler: İsveç ve Belçika kamu medya yayıncıları AB tarafından fonlanan 
“Content4All” adlı projede yapay zekâ desteği ile 3 boyutlu bir avatar sayesinde video 
içeriğinin işaret diline çevrilmesi için beraber çalışmaktadır. 

İçerik Üretiminde Düzenleyici Otoriteler Açısından Fırsatlar ve Zorluklar 

Fırsatlar: Yapay zekâ tarafından kontrol edilen otomatik metin, ses ve video içeriği ile 
tercüme faaliyetlerinin yapılabilmesi, medya sektöründe yapısal değişikliklere yol açmış ve 
medya şirketleri için ekonomik avantajlar sunmuştur. İçerik üretiminde maliyetlerin düşüşü 
ideal durumda demokratik toplumlar açısından haber üretimi için özgür ve ücretsiz 
kaynaklara erişim fırsatları oluşturmaktadır. Tercüme faaliyetlerinin de kolaylaşması medya 
şirketleri için sınırötesi işbirliktelikleri oluşturulmasına ve bilginin serbest dolaşımına katkıda 
bulunmaktadır. 

Zorluklar: Gazetecilik raporlamaları sırasında veri setlerinin yanlış sınıflandırılması, yapay 
zekânın kullanımında da yanlışlıklar ve hatalar oluşturabilir. Bu durumda yapay zekâ, kendi 
tarihsel veri seti üzerinde kararlar alırken belli grup ve insanlara yaklaşımında negatif sosyal 
etkileri olan sistematik dengesizlikler ve eşitsizlikler üretecektir. 

Başka bir senaryo da yapay zekânın programlanmasında dezenformasyon üretilmesi için 
bilinçli bir şekilde çarpıtılma yapılmasıdır ki derin sahte (deepfake) görüntü ve videoların 
oluşturulması ciddi anlamda risk taşımaktadır. 

3.1.3 İçerik Yönetimi ve Dağıtımı 

Kişiselleştirilmiş Tavsiyeler ve İçerik 

Platform sağlayıcıları, sosyal ağlar ve diğer aracılar kullanıcı adına içeriği toplar, seçer, 
önceler, tavsiye eder ve filtreler. İsteğe bağlı hizmetler ve geleneksel medya şirketleri de 
yapay zekâyı kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş içerikler sunmak amacıyla 
kullanmaktadır. 

Dış oyuncular veya şirketler ise sosyal ağlar üzerinde “bot” adı verilen formlarda yapay zekâ 
kullanırlar. Botlar belli başlı programlar tarafından etkilenebilen, diğer kullanıcılar ile 
otomatik veri alışverişi yapabilen otomatik kullanıcı hesapları olarak adlandırılabilir. Botlar 
insanlar gibi davranabilir ve diyalogları yöneterek iletişim içeriğini analiz edebilir. Bu 
programlar anahtar kelimeler ve olaylara tepki verebilir, internette ilginç içerikleri 
araştırabilir, bu tarz içerikleri kendisi yayınlayabilir, diğer müşterilere bağlanabilir veya 
müşteri araştırmalarına yanıt verebilir.   

Pratik Örnekler: Netflix makine öğrenmesi ve algoritma sistemlerini, izleyicileri için özel 
içerik geliştirmek üzere kullanmaktadır. Müşterinin istatistiki analizi, belli bir müşteri 
grubunu net olarak hedeflemeye olanak vermektedir.  

Çevrimiçi Kullanıcı Sözleşmelerini Desteklemek 

İngiliz düzenleyici otoritesi Ofcom tarafından Cambridge Consultants’a yaptırılan bir 
araştırmada, yapay zekânın farklı yollarla pozitif kullanıcı sözleşmelerini teşvik etmek için 
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uyarlanabileceği ve bu uygulamanın koruyucu içerik yönetimine katkı sağlayabileceği ortaya 
konmuştur. 

Bu sistemler, kullanıcılar için otomatik zararlı içerik uyarısıyla birlikte zararlı içerik 
yüklemekten alıkoymak veya kaba ve uygunsuz olabilecek dil kullanımlarında alternatifler 
sunmak şeklinde çalışmakta ve bunun için kullanıcıların nefret söylemi dâhil zararlı içeriği 
rapor edebilmelerini sağlayacak şikâyet mekanizmaları oluşturmaktadır. 

Programlanabilir ve Hedeflenebilir Ticari İletişim 

Programlanabilir reklamcılık, ticari iletişimin belli hedef gruplarının özellikleri ve tercihleri 
çerçevesinde otomatik dağıtımını içermektedir. Reklam içeriğinin yüksek bir doğrulukta hedef 
gruplarla ilişkilendirilmesi ve kişisel reklamların üretilmesi için davranışsal veriler, hava 
durumu ve sosyodemografik veri gibi faktörler kullanılmaktadır. 

Pratik Örnekler: Alman TV grubu ProSiebenSat.1 Media SE yayın sırasında en mükemmel 
reklam yerleştirmesi yapılabilmesi için bir görüntü analiz yazılımı kullanmaktadır. Yapay 
zekâ, yayın içeriğinde geçen nesne ve duyguların otomatik tanımlamasını yapar ve sonuçları 
ticari iletişim amaçlarıyla karşılaştırır. 

İçerik Yönetimi ve Dağıtımında Düzenleyici Otoriteler Açısından Fırsatlar ve Zorluklar 

Fırsatlar: Yapay zekâ ve algoritmalar temelinde çalışan platformlar büyük miktarda içerik 
ihtiva eden çevrimiçi dünyada bu içeriğin ulaşılabilir ve erişilebilir olmasını sağlamak 
suretiyle içeriği yöneterek ve kişiselleştirerek önemli bir sosyal işlev üstlenmektedir.  

Platformlar, kullanıcılar için ortak ağlara erişim sunmakta, etkileşim oluşturma suretiyle 
bireysel gelişime katkıda bulunmakta, demokratik katılımın mümkün olmadığı yerlerde 
fırsatlar yaratmakta ve sayısal ortamda bilgi ve iletişim alanında temel hakların 
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Bu çerçevede kamu medya hizmeti dâhil olmak üzere geleneksel medya şirketleri de yapay 
zekâ uygulamaları kullanmaktadır. Medya şirketleri için programlanabilir reklamcılık 
zamanın boşa gitmesini önlemekte ve çevrimiçi ortamda kaliteyi yükseltmektedir. 

Zorluklar: Büyük veri kaynakları ve piyasadaki hâkim pozisyonları nedeniyle platformların 
kamuoyunda kanaat oluşumundaki etkileri büyüktür. Yapay zekâ ile yönetilen platformlarda 
hangi kullanıcının neyi görebileceğine çoğunlukla algoritmalar karar vermektedir.   

Ayırdıkları reklam alanı üzerinden kar elde etmek amacıyla hareket eden şirketler, 
müşterilerin dikkatini çekmek ve bunu parasal değere dönüştürmek suretiyle çalışmakta ve 
toplumsal yararı çok az dikkate almaktadır. Bu durum “filtre balonları – filter bubbles” veya 
“yankı odaları – echo chambers” adı verilen risklerle sonuçlanabilmektedir.  

Araştırmalar göstermiştir ki sosyal medya söylem çeşitliliğine katkıda bulunmakta ve yalnızca 
politik olarak marjinal gruplar kendilerini bu filtre balonları içerisinde tanımlamaktadır. 
Bununla birlikte sosyal platformlarda toplumsal ve siyasi konular hakkında fikir beyan etme 
oranı, eğer bireyin kendi fikirleri genel eğilimle örtüşmüyorsa düşmeye başlamakta ve bu 
durum “yankı odalarının” oluşmasını desteklemektedir.  

Fransa CSA tarafından YouTube’un algoritmaları üzerinde yapılan başka bir deneysel 
çalışmada da tartışmalı konular üzerine platformun sunduğu video önerilerinin arasından 
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kullanıcının ilk yaptığı seçim doğrultusunda; ardından gelen bütün önerilerin üçte bir 
oranında aynı konuyla ilgili olabildiği bulgulanmıştır. 

Yankı odaları ve filtre balonları var olsun veya olmasın, yapay zekâ ve algoritmalar tarafından 
yönetilen platformlar, izleyicileri ve kullanıcıları ticari veya politik nedenlerle manipüle 
edebilecek güçtedir. Yapay zekâ, işlenen verilerden öğrenerek video ve makaleler için 
çarpıtılmış sonuç ve tavsiyeler önerebilir. Programlama işlemleri sırasında gerçek dünyaya ait 
değerler ve varsayımlar bozulabilir ve bu durum eşitsizlikler üretebilir. Eğer kullanılan veri 
tabanında bozulma söz konusu ise algoritma, öğrenme sürecinde de bozulmuş olanları 
seçecek ve zararlı önyargıları yeniden üretecektir. 

Botları yöneten dış aktörler de platformları istismar edebilir. Örneğin bir bot hesap, 
kullanıcıları politik bir adayın birçok takipçisi olduğuna veya aynı politik görüşü birçok 
kişinin paylaştığına (astroturfing) inandırabilir. Botlar istemedikleri bir fikri veya tartışmayı 
raporlayabilir ve aynı konuda farklı kitlesel görüşler üreterek istemedikleri tartışmayı 
bastırabilir. Botların yardımıyla negatif yorumlar sayesinde başka organizasyonlara zarar 
vermek amacıyla sonsuz sayıda yanlış raporlar ve nefret söylemi üretilebilir.  

Bununla birlikte yapay zekâ kontrollü pozitif çevrimiçi kullanıcı sözleşmeleri de aşırı 
filtreleme nedeniyle içerik üretimi üstünde baskı aracı olarak kullanılabileceği için fikir 
özgürlüğüne engel oluşturma potansiyeli sorgulanmaya açık bir durumdadır. 

Bölüm 4 

Sayısal Platformlara Dair Potansiyel Düzenleme Alanları 

Risk Potansiyelini Belirlemek 

Bu çalışmada gösterildiği şekliyle sayısal platformların çalışma şekilleri tek başına risk ve 
tehlike oluşturmamakta ancak toplum için ciddi potansiyel ve fırsatları da beraberinde 
getirmektedir. Bu nedenle risk oluşturacak alanlar dikkatlice belirlenerek düzenleyici çerçeve 
uygun denetleme araçlarını geliştirmelidir. 

Sorumluluğu Belirlemek 

Düzenleyici çerçeveyi belirlemeden önce platformların, medya şirketlerinin, yazılım 
sağlayıcıların ve programcıların içerikten hangi ölçüde sorumlu tutulabileceğine ilişkin bir 
yaklaşım geliştirilmelidir.  

Zorunlu Etiketleme  

İletişimin bütünlüğü ve kimliği, güvenilir ve doğru olmasında önemli bir faktördür. Bu 
nedenle tüketicilerin yapay zekâ veya platform yöneticilerinin seçimleri ile etkileşimde 
olduklarını bilmeleri önemlidir. Burada botların veya yapay zekânın içerik üretiminde yer alıp 
almadıklarına ilişkin şeffaf bir şekilde etiketleme rejimi uygulanıp uygulanmayacağı sorusu 
ön plana çıkmaktadır. 

Yapay Zekâ ve Algoritmaları Şeffaflaştırmak 

Şirketler yapay zekânın dâhil olduğu karar verme süreçlerine ilişkin algoritmaları kamuoyuna 
açıklanmalıdır. Bu gerçekleştiği takdirde bilginin doğru bir şekilde kullanıcılar tarafından 
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değerlendirilebileceği açıktır. Ancak yapay zekânın karmaşık yapısı onu bir kara kutu haline 
getirmektedir. Küresel düzeyde faaliyet gösteren büyük internet şirketleri algoritma 
mekanizmalarını ticari sır niteliği dolayısıyla kamuoyuyla paylaşmama konusunda kararlı 
gözükmektedir. 

Bununla birlikte bazı sivil toplum kuruluşları “hesap teknikleri” adını verdikleri bir yöntemle 
yapay zekâ ve algoritmaların işleyişini analiz edebilecekleri bir mekanizma geliştirmiştir. 
Örneğin Almanya’da AlgorithmWatch adlı organizasyon bu teknolojiyi Google arama 
sonuçlarının kişiselleştirilmesini analiz etmekte kullanmaktadır. 

“Yapay” Bozulmayı Tespit Edebilmek 

Şeffaflık arttırılabildiği ölçüde yapay zekânın ve algoritmaların kanaat oluşturma süreçlerine 
ne oranda etki ettiğini görebilmek ve bozulmalara karşı hareket edebilmek mümkün 
olabilecektir. Bu alanda özdenetim ve ortak denetim mekanizmaları da uygulanabilecek 
çözümlerden bir tanesidir. “Platform Konseyi” ve “Sosyal Medya Konseyi” gibi yaklaşımlar 
sektördeki ve toplumdaki tüm paydaşları bir araya getirerek oluşan sorunlara birlikte çözüm 
arayışı geliştirme düşüncesindedir.  

Şirketleri İşbirliği Yapmaya Zorlamak 

Bu metinde bahsedilen çoğu problemin temel nedeni, sayısal piyasalarda anlamlı bir rekabet 
eksikliğidir. Bu eksikliğin en önemli nedeni de ağ dışsallığı olarak tanımlanabilecek şekilde 
insanların arkadaşları neredeyse orada olma isteğidir. 

Sosyal medya sektöründe rekabet şartlarını iyileştirmek için açık ve genel kullanıma yönelik 
“uygulama program ara yüzleri” – (Application Program Interfaces – APIs) vasıtasıyla farklı 
mesajlaşma sistemlerinin birbiriyle ortak çalışma zorunluluğu gündeme getirilebilir. Bununla 
birlikte örneğin Facebook tüm gücünü bu işbirliği çözümlerini yok etmekte kullanmıştır. 
Facebook 2008’de Federal Ceza Kanununa istinaden farklı sosyal medya platformlarını 
birbirine bağlamaya çalışan “Power Ventures” adlı girişimi engellemiştir. 

Tekelleşme Karşıtlığı       

Sayısal platformlar için birleşme ve satın alma şartlarını değiştirmek: Sayısal platformlar 
geçtiğimiz yıllarda ciddi bir tekelleşme karşıtı düzenlemeyle karşılaşmaksızın yüzlerce şirketi 
satın aldılar.  Sosyal medyada tekelleşme eğilimleri bulunan şirketlerin birleşme ve satınalma 
faaliyetleri düzenleyici otoriteler tarafından daha sıkı denetlenmelidir. 

Veri Gücünü Azaltmak 

Sayısal platformlar piyasa güçlerini ve daha önemlisi politik etkilerini artırmak için belirli 
veri tipleri üzerinde kontrollerini kullanmaktadır. Sosyal medya şirketlerinin bir ülkenin 
siyasal ortamını nasıl etkilediklerini daha iyi anlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu arayış, 
bağımsız akademisyenler ve düzenleyici otoritelerin, şirketlerin verilerine hiçbir şekilde 
ulaşamamasından ve insan davranışlarını nasıl etkilediklerine dair herhangi bir çalışma 
yapamamasından kaynaklanmaktadır. Şirketler de bazı araştırmaların tarafı olmakla birlikte 
araştırma yapacak akademisyenleri kendileri seçmekte ve kamuoyuyla göstermelik veriler 
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paylaşmaktadır. Bu durum sorunun ciddiyetini ve kamusal zararı daha da artırmaktadır. Bunu 
önlemek ve veri erişimini sağlamak için; 

● İlgili otoriteler veriye erişim konusunda yetkilendirilmelidir. Toplum üzerinde 
farklı alanlarda etkilerini ölçmek üzere sayısal platformların veri tabanında çalışma 
yapacak bağımsız araştırmacılar görevlendirilmelidir. 

● Farklı veri tipleri için farklı açıklık düzeyleri oluşturulmalıdır. Veri açıklığı 
tamamen şirket sırlarının ve mahremiyetin göz ardı edilmesi anlamına gelmemektedir. 
Bu çerçevede çalışılacak örneklem sınırları iyi tespit edilmeli ve araştırmaya konu 
şirketin çalıştığı üçüncü taraf şirketlerin bilgileri de araştırma amaçlı 
değerlendirilebilmelidir. 

● Uzun vadede Sayısal Düzenleyici Otorite’nin kurulması. Sayısal platformları tüm 
yönleriyle değerlendirme kapasitesine sahip olacak güçlü bir düzenleyici otorite 
oluşturulması en güçlü çözüm olarak görülmektedir. Bununla birlikte sayısal otoritenin 
endüstri tarafından yönlendirilme riski bulunmakta ve kamu yararı için rekabeti 
artırmak yerine giriş engelleri oluşturma tehlikesi barındırmaktadır.  

Platformların Politik Etkilerini Azaltmak 

Açıklama Yükümlülükleri: Yukarıda incelendiği üzere sayısal platformlar, güçlü politik 
mecralar şeklinde çalışmaktadır. Bu şirketlerin politik araçlar olarak nasıl kullanıldığının 
tespit edilmesi önemlidir. Bunun için; 

● Taraflı Olma İlanı - Platformlar, politik bir eğilime taraflı davranıyor ise bunu hangi 
şekilde yaptığını kamuoyuyla paylaşmalıdır.  

● Politikacılarla İlişkiler - Platformlar siyasi partilere, adaylara ve çıkar gruplarına 
teknik yardım veya herhangi bir destek sağlıyor ise bunu kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

● Akademik Fonlama - Platformlar herhangi bir akademik personele veya çalışmaya 
doğrudan kaynak aktarıyorsa bunu kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

Standart Ayarların Kullanıcı Dostu Hale Getirilmesi 

Mevcut “bildirim ve rıza” sistemleri kişisel mahremiyeti yeteri kadar korumamaktadır. Bu 
nedenle kullanıcı dostu, iyi tasarlanmış ve toplumun tümünü kapsayacak kullanışlı bir 
“bildirim ve rıza” sistemi oluşturulmalıdır. Ayrıca toplanan ve paylaşılan verilerin niteliğini de 
ortaya koyan ve karanlık kalıp uygulamalarından koruyan bir sistem ön plana çıkarılmalıdır. 

ABD Örneği: Bölüm 230 Kurallarının Değiştirilmesi  

ABD’de İletişim Uygunluk Yasasının 230. Bölümü erken dönem internet sağlayıcılar için 
oluşturulmuş ve sayısal platformların ilettikleri veri içeriğinden sorumlu tutulamayacaklarını 
ifade eden bir yasadır. Oysaki Facebook ve YouTube gibi şirketler içerik önermekte ve 
kullanıcıları bu içeriklere yönlendirerek reklamlar aracılığıyla gelir elde etmektedir. 
Geleneksel medya şirketleri ile rekabeti bozan bu durum dolayısıyla bahse konu yasanın 
değişmesi ve bu platformların kendi algoritmalarından sorumlu tutulmaları gerekmektedir.  
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Habercilikte çoğulculuğu korumak 

Medya piyasası hızlı bir şekilde yoğunlaşmaktadır. Haber kaynaklarında çeşitliliği korumak 
için birleşme ve satınalma kurallarının yeniden gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. 

Bölüm 5 

Dünyada Düzenleyici Örnekler: ABD, Çin, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, 
AB 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  

ABD’de telekomünikasyon ve görsel işitsel medya alanının her ikisini de düzenleyen 
(yakınsak) bir düzenleyici otorite olarak Federal İletişim Komitesi (FCC) bulunmaktadır. 
ABD’de 1934 tarihli İletişim Yasası ile kurulan FCC, tüm ülke sınırları içinde telefon, radyo, 
televizyon, uydu ve kablo ile gerçekleştirilen eyaletler arası ve uluslararası iletişimi düzenler. 
Amerikan Kongresi tarafından denetlenen FCC; iletişim hukuku, regülasyon ve teknolojik 
yeniliklerden sorumlu bağımsız bir düzenleyici idari otoritedir. 

İçerik Denetimi - Medya Bürosu: FCC’de görsel işitsel sektör ile ilgili konular Medya 
Bürosu tarafından yönetilmektedir. Medya Bürosu radyo, kablo ve TV yayıncılığı ile uydu 
hizmetleri de dâhil olmak üzere medya endüstrisi ile ilgili lisanslama ve idari konuları 
yönetmekte; medya pazarında yenilikleri teşvik ederek sektörde önemli bir rol üstlenmektedir. 
Büro, ayrıca endüstriye ilişkin topladığı verileri kamuoyu ile paylaşmaktadır. 

FCC’nin tabi olduğu 18 sayılı Birleşik Devletler Yasası ve  47 nolu Federal Düzenlemeler 
Yasası gibi ilgili düzenlemelerde yayın içeriklerinde müstehcen, uygunsuz ve kaba dil içerikli 
materyal kullanım yasaklarına ilişkin hükümler getirilmiştir. İlgili düzenlemeler ile müstehcen 
içerik, kamusal kaynak niteliğindeki şifre olmaksızın ulaşılabilen uydu, kablo, karasal ve 
radyo gibi tüm platformlarda yasaklanmıştır. Ancak aynı platformlarda hizmet veren üyelik 
bazlı şifreli hizmetler için uygunsuzluk ve kaba dil (küfür) kullanımına yönelik içerik 
değerlendirmesi dahi yapılamamaktadır. 

Öte taraftan FCC’nin söz konusu platformlarda kamu yararı adına çocuk programları, ticari 
iletişim, mahremiyet, tütün ürünleri reklam yasağı, kişi onuru, kumar, yalan haber ve siyasal 
iletişim gibi konularda yayın ilkelerini değerlendirme yetkisi bulunmaktadır.  

ABD’de Sayısal Platformlar ve Sosyal Medya Denetimi: FCC’nin video paylaşım 
platformları ve sosyal medya üzerinde herhangi bir denetleme yetkisi bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte 1996 tarihli İletişim Uygunluk Yasası (Communication Decency Act - CDA) 
internet için ABD’de müstehcen içeriğe yönelik düzenlemeler getiren ilk yasadır.  

CDA Bölüm 230’da internet ve etkileşimli bilgisayar hizmet sağlayıcılarına (internet hizmet 
sağlayıcılar-sayısal platformlar-sosyal medya) barındırdıkları ve ilettikleri içerikler 
dolayısıyla herhangi bir sorumluluk yüklenememektedir. Söz konusu şirketlerin, müşteriye 
hizmet sunmaya başladıkları sözleşme anından itibaren sadece kendi hizmetlerinde uygunsuz 
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içerik için aile kontrolü seçeneğinin bulunduğuna dair bir bilgilendirme yükümlülüğü 
bulunmaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyeti 

Çin’de yurt dışı kaynaklı sayısal platformlara ve internet sitelerine ciddi oranda engel 
uygulanmaktadır (Büyük İnternet Duvarı). Kültür Bakanlığı, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri 
Bakanlığı ve görsel işitsel medya alanını da düzenleyen “Televizyon, Film, Radyo, Basın ve 
Yayınlar Devlet İdaresi (SAPPRFT)” gibi farklı kurumlar tarafından getirilen engellemeler 
Çin devletinin internet ortamını kontrol edebilmesinde ve bir propaganda aygıtı olarak 
çalışmasında etkin olmaktadır. 

Çin’de internet ortamında faaliyet gösteren her bir şirket kendi sayısal platformunda 
yayınlanan içerikten sorumludur. Şirketler hükümet kurallarına uygun hareket edebilmek için 
her türlü filtreleme teknolojisine ve insan kaynağına sahip olmalıdır. Çin Siber Güvenlik 
Yasası dolayısıyla tüm sayısal platformlar, kendi hizmetlerinde barındırdıkları kullanıcı 
kaynaklı içerikleri izlemekten sorumlu tutulmakta ve bunu yapmayanlara para cezası ve lisans 
iptali uygulanabilmektedir. 

2010 tarihinde Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından hazırlanan rehber ilkeler kitabında 
internet politikası hakkında bir yasaklar listesi yayınlanmıştır. 2014 yılında ise bizzat Devlet 
Başkanı tarafından başkanlık edilen Bilgi ve İnternet Güvenliği Liderlik Grubu’na (CLG) 
tavsiyelerde bulunmak ve internetle ilgili politikalar geliştirmek üzere Çin Siberalan İdaresi 
(CAC) kurulmuştur. 

Google, Youtube, Twitter ve Facebook gibi ABD merkezli küresel şirketlerin kullanımının 
engellendiği ülkede en popüler sosyal medya uygulaması WeChat (Weixin) adlı uygulamadır. 
Çin’de kendi vatandaşlarına sıkı kontroller getiren ancak uluslararası kullanıcıları bundan 
muaf tutan “tek uygulama çift kullanım” gibi bir sistem geçerlidir. Bu kapsamda; ByteDance 
adlı şirketin uluslararası kullanıcılar için TikTok ve Çin’li kullanıcılar için Douyin adlı 
uygulamaları piyasada faaliyet göstermektedir. 

Rusya Federasyonu 

Rusya’da görsel işitsel medya ve her türlü ortamdan yapılan iletişim “Roskomnadzor” adlı 
Kitle İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Telekom İdaresi tarafından 1991 tarihli Kitle Medya 
Kanunu (Mass Media Law) çerçevesinde düzenlenmektedir. Söz konusu Kanunda 2011 
yılında kitle iletişiminde önemli rol oynayan çevrimiçi içerik düzenlemelerine ilişkin 
güncellemeler yapılmıştır.  

Bununla birlikte 1 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren “İnternet Egemenlik Kanunu” ve 
bunu takip eden diğer ilgili düzenlemeler ile Rusya, ülkesinde internet alanında küresel 
etkilerden korunmak ve kendisine ait verilerin Rusya’da kalmasını sağlamak üzere Rusya 
merkezli bir sistemle veri güvenliğini sağlamayı hedeflemiştir.  

Söz konusu düzenlemeler ile sosyal medya şirketleri dahil internet ortamını kullanan tüm 
sayısal platformlar Rusya’da faaliyet gösterebilmek için Roskomnadzor’u bilgilendirmeye ve 
gerektiğinde eğitim alarak zararlı içeriğe karşı Rusya’da her türlü teknik yatırımı yapmaya 
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yönlendirilmektedir. Bu uygulamayla Rusya’da internet kullanımı için merkezi bir sistem 
kurulması ve Rusya alan adı sistemine geçilmesi öngörülmüştür.  

Birleşik Krallık  

2003 tarihli “İletişim Yasası” ile Birleşik Krallık’de 5 farklı otorite (Telekomünikasyon Ofisi 
(Oftel), Bağımsız Televizyon Komisyonu (ITC), Radyo Otoritesi, Radyokomünikasyon 
Ajansı, Yayın Standartları Komisyonu) tek bir çatı altında toplanmış ve internet, kablosuz 
iletişim, TV ve radyo ile posta hizmetlerinde düzenleme ve denetleme yapmak üzere bağımsız 
bir düzenleyici otorite olan İletişim Ofisi (Ofcom) ihdas edilmiştir.  

Yakınsak bir otorite olarak hem iletişim hem de görsel işitsel medya alanında görevleri 
bulunan Ofcom; Birleşik Krallık’de yüksek kaliteli radyo, televizyon, isteğe bağlı hizmetler 
ile video paylaşım platform hizmetlerinde kullanıcıları zararlı içerikten korumak, insan onuru, 
nefret söylemi ve çocukların korunması gibi alanlarda denetleme yapmak, internet 
hizmetlerini yaygınlaştırmak, çoğulcu bir medya ortamını tesis etmek ve stratejik sektör 
analizleri ile medya okuryazarlığı çalışmaları yürütmek gibi faaliyetlerden sorumludur.  

İçerik Denetimi - Ofcom İçerik Kurulu: Ofcom Kurulu temel karar organı olmakla birlikte, 
yayıncılıkta içeriğe ilişkin standartlar ve rekabet şartları gibi konularda kamu yararı adına 
değerlendirme yetkisini Ofcom’a bağlı olan İçerik Kuruluna devretmiştir. Ofcom Kurulu 
içerik standartlarının düzenlenmesi ve denetimine ilişkin vereceği kararlarda İçerik 
Kurulundan tavsiye ve uzmanlık desteği alır. 

Birleşik Krallık’de Sayısal Platformlar ve Sosyal Medya Denetimi: Birleşik Krallık’nin 
Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasından sonra sektör için özellikle video paylaşım 
platformlarını düzenleme altına alan 2018 tarihli Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya 
Hizmetleri Direktifi’nin iç hukuka aktarılması süreci önem kazanmıştır.  

Bu süreçte Birleşik Krallık AB Direktifi’ni iç hukukuna aktarmakla birlikte (1 Ocak 2021 
tarihi itibarıyla) söz konusu Direktife taraf olmadığını ancak Direktif kapsamında bu tarihten 
önce getirilen yükümlülükleri uygulamaya devam edeceğini belirterek bundan sonra sınıraşan 
yayınlara ilişkin uluslararası sorunları Avrupa Konseyi Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi 
kapsamında değerlendireceğini ilan etmiş ve iç hukukunda gerekli güncellemeleri yapmıştır. 

Ofcom’un isteğe bağlı hizmetler ve video paylaşım platformları haricindeki internet içeriğini 
denetleme yetkisi bulunmamakla birlikte Birleşik Krallık’de internet içeriği düzenlemeleri 
telif hakları, çocuk pornografisi ve terörizm gibi alanlarda mevcut muhtelif kanunlar ile 
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte hükümet, internette zararlı içerikten vatandaşları 
korunmak üzere düzenleme ve denetleme görevini Ofcom’a vereceğini ifade eden bir 
açıklamada bulunmuştur. 

Almanya  

Almanya’da görsel işitsel medya alanı “Eyaletlerarası Yayıncılık Anlaşması” gereği 14 
eyaletin medya otoritesinin birleşiminden oluşan Devlet Medya Otoriteleri Direktörler 
Konferansı (Directors Conference of the State Media Authorities) DLM tarafından 
düzenlenmektedir. DLM, lisanslama ve denetim (ZAK), başkanlar konferansı (GVK), medya 

 20



yoğunlaşması (KEK) ve medyada çocukların korunması (KJM) adlı 4 temel komisyon 
aracılığı çalışmaktadır. Almanya’da yakınsak bir otorite bulunmamakta ve telekomünikasyon 
alanını düzenleyen ayrıca Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) bulunmaktadır. 

Eyaletlerin düzenleyici otoriteleri görsel işitsel medya alanında, Gençlik Medya Koruma 
Anlaşması, Eyaletlerarası Yayıncılık Anlaşması, İnsan Onuru ve Küçüklerin Korunması 
Anlaşması ve Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi gibi yasaları 
uygulamakla yükümlüdür. 

Almanya, video paylaşım platformları kapsamında güncellenen 2018 tarihli Direktif’i kendi 
iç hukukuyla uyumlaştırma sürecini henüz tamamlamamıştır. Bununla birlikte DLM, Nisan 
2018’de bir rapor yayınlayarak Twitter, Facebook, Google gibi çevrimiçi ortamda algoritma 
kullanarak bilgi paylaşımına olanak veren sayısal platformların ifade özgürlüğüne, kişisel 
verilerin korunmasına ve diğer olası zararlarına dikkat çekmiş ve bu platformlar için bir 
düzenleme yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. 

Almanya’da 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Ağ Uygulama Yasası (NetzDG) ise 2 
milyon ve üzeri kullanıcısı olan sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma 
zorunluluğu ile nefret söylemine, yasadışı içeriklere ve sahte haberlere ilişkin yaptırımları 
içermektedir. Yasaya göre Alman Ceza Kanunu tarafından belirlenen ilkeleri ihlal eden içeriği 
barındıran sosyal medya şirketleri, bu içeriklerin kaldırılmasından sorumlu tutulmaktadır. Bu 
kapsamda nefret suçu, yalan haber, saldırgan içerik ve çocuk pornografisi başta olmak üzere 
NetzDG yasasını ihlal eden içerikler bariz durumlarda 24 saat; ihtilaflı ve muğlak durumlarda 
ise 7 gün içerisinde sosyal medya şirketleri tarafından kaldırılmak zorundadır.  

Facebook, Twitter, YouTube başta olmak üzere Reddit, Tumblr, VK, Vimeo, Flickr gibi sosyal 
ağlar kanun kapsamına girmekte ve bu şirketlerin bahse konu içerikleri kaldırmaması 
durumunda 50 milyon avroya ulaşan cezalar söz konusu olmaktadır. Ayrıca kanun ile sosyal 
medya platformlarına kendi içinde sakıncalı içeriklerin şikâyet edilmesine imkân tanıyan 
mekanizmalar kurma yükümlülüğü getirilmekte ve NetzDG kapsamında yaptırımlar 
uygulanmadan önce platformların kendi içerisinde soruna çözüm bulması önerilmektedir. 

NetzDG adlı kanunun uygulanmasından ne görsel işitsel medya otoritesi olan DLM’nin ne de 
telekomünikasyon otoritesinin sorumluluğunun bulunmadığı görülmektedir. Şikâyet ve 
yaptırım süreçleri için sayısal platform şirketleri sorumlu tutulmakta ve herhangi bir ihlal 
halinde Alman Ceza Kanunu kapsamında Federal Eyalet Ofisi devreye girmektedir.   

Fransa  

Fransa’da görsel işitsel içeriği düzenleme ve denetleme görevi Görsel İşitsel Yüksek Kurulu 
(CSA) tarafından yerine getirilirken, telekomünikasyon alanıyla ilgili görevleri ise Elektronik 
İletişim, Posta ve Yazılı Medya Dağıtım Düzenleyici Otoritesi (ARCEP) yürütmektedir. 

Fransa’da sosyal mecralar noktasında iki önemli yasal düzenleme öne çıkmaktadır. Bunlardan 
ilki “Bilgi Manipülasyonu ile Mücadele Yasası” başlığını taşıyan 22 Aralık 2018 tarihinde 
yürürlüğe giren metindir. Bu yasa ile Fransa’da aylık 5 milyon ziyaretçiye sahip olan 
çevrimiçi platformlara yeni yükümlülükler getirilmektedir. Bu yükümlülükler arasında 
düzenleyici otoriteyle işbirliği yapma (yıllık raporlar gönderme), kolayca erişilebilir ve 
görülebilir bir raporlama sistemi geliştirilmesi ile algoritmaların şeffaf hale getirilmesi ve 
medya okuryazarlığı gibi birtakım tamamlayıcı önlemler yer almaktadır. 
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Yasa, CSA’yı söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmekle 
görevlendirmiştir. CSA aynı zamanda sahte haberlerle daha iyi mücadele etmek için bu 
platformlara tavsiye kararları gönderebilecektir. CSA, söz konusu görevleri yerine getirmek 
için iki çalışma grubu oluşturmuştur: Bunlardan ilki “Proje Takımı” olarak adlandırılan grup 
olup izleme görevini yürütecek 9 CSA personelinden müteşekkildir ve platformlarla temas 
noktası görevini de yürütmektedir. İkinci grup ise “Uzmanlar Komitesi” olup bilimsel, yasal, 
ekonomik, teknolojik ve etnik konularda uzmanlaşmış 18 profesyonel üyeye sahiptir ve 
düzenli olarak yasanın uygulanması üzerine görüş sunmak ve teklif geliştirmekle sorumlu 
kılınmıştır. 

Fransa’daki ikinci önemli yasal düzenleme ise 13 Mayıs 2020 tarihinde 18 aylık müzakere 
sürecinin sonunda onaylanan ve kısaca Avia Yasası olarak da bilinen “Çevrimiçi Nefret İçeriği 
ile Mücadele Yasası”dır.  

Söz konusu yasal düzenleme ilk haliyle çevrimiçi platformlara yönelik özellikle iki önemli 
hususta ciddi yükümlülükler getirmiştir. Bunlardan ilki, teröre teşvik ya da çocuk pornografisi 
içerdiği gerekçesiyle CSA tarafından platforma bildirilen içeriğin bir saat içinde kaldırılması 
yükümlülüğüdür. Diğeri ise herhangi biri tarafından yasaları açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle 
nefret söylemi ya da cinsel içeriklerin 24 saat içinde kaldırılması yükümlülüğüdür. Platformun 
bu yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Fransa’daki temsilcisinin bir yıla kadar 
hapis cezası ve platformun da 250 bin Euro’ya varan idari para cezası alması öngörülmüştür. 
Bu iki yükümlülüğün ve diğerlerinin takibi ve yaptırım uygulama yetkisi CSA’ya verilmiştir. 
Fakat Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenen Yasa’nın belirtilen iki yükümlülüğe 
dair hükümleri de dahil birçok hükmünün Anayasayı ihlal ettiği belirlenmiştir.  

Anayasa Mahkemesinin görüşünden sonra yasal düzenlemeden geriye kalan hükümlere göre; 
CSA’nın sekretarya hizmetlerini yürüteceği bir “çevrimiçi nefret gözlemevi” kurulması ve 
çevrimiçi taciz konusunda özel bir mahkeme (yargı merci) oluşturulması kararlaştırılmıştır. 

Avrupa Birliği (AB) 

Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi 

Avrupa’da görsel işitsel medya alanında tek pazar anlayışı ile sermayenin ve hizmetlerin 
serbest dolaşımını sağlamak; ortak bir görsel işitsel medya sektörünün kurulması ve 
yayıncılığın sınır aşan doğası nedeniyle uluslararası işbirliği mekanizmalarının geliştirmek 
amacıyla “Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi” adlı mevzuatlar yürürlüğe girmiştir. 

Günümüzde görsel işitsel medyanın internet ortamından sunumuna ilişkin hizmetler hızla 
farklılaşmakta ve AB mevzuat altyapısı yeni tanımlarla gelişimini sürdürmektedir. Bu 
kapsamda 2010 tarihli Direktifi tadil eden 2018 tarihli “AB Görsel İşitsel Medya Hizmetleri 
Direktifi”nde isteğe bağlı hizmetlerin yanında video paylaşım platformları da söz konusu 
Direktifin kapsamına alınmış ve üye devletlerde düzenleyici otoritelere yeni sorumluluklar 
yüklenmiştir.  

“Sosyal medya” kavramı resmi olarak Direktif kapsamına girmemekle birlikte gerekçe 
bölümünde şu ifadeler yer alır; 

● Televizyon ve internet hizmetlerinin devam eden bütünleşmeleri nedeniyle görsel 
işitsel medya hizmetleri pazarı önemli ve hızlı bir dönüşüm geçirmiştir. Teknolojik 
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gelişmeler, yeni tip hizmetlere ve yeni kullanıcı deneyimlerine yol açmıştır. İzleyici 
alışkanlıkları, özellikle genç kuşaklarda önemli ölçüde değişmiştir. TV ekranı görsel 
işitsel deneyimlerin paylaşımında önemli bir cihaz olarak yerini korurken, birçok 
izleyici görsel işitsel içerik izlemek için taşınabilir cihazlara yönelmiştir.  

● Geleneksel TV içeriği, ortalama günlük izleme süresinde halen önemli bir paya 
sahiptir. Ancak, video klipler veya kullanıcı kaynaklı içerikler gibi yeni tip içerik 
çeşitleri giderek önem kazanmış ve isteğe bağlı hizmet sağlayıcıları ile video paylaşım 
platform sağlayıcıları gibi yeni oyuncular günümüzde iyice yerleşik hale gelmişlerdir. 
Medyanın bu türden bütünleşmesi, pazardaki gelişmelerin yansıtılması ve çevrimiçi 
içerik hizmetleri ile tüketicilerin korunması ve rekabet konusunda dengenin 
sağlanması için güncel bir yasal çerçeveyi gerekli hale getirmiştir.   

● Video paylaşım platform hizmetleri; kamunun, özellikle gençlerin giderek daha fazla 
eriştiği görsel işitsel içerikler sunmaktadır. Bu durum; programlara ve kullanıcı 
kaynaklı videolara erişim sağlayarak, bilgi paylaşımı, eğlendirme ve eğitmede önemli 
bir araç haline gelen sosyal medya hizmetleri için de geçerlidir.  

● Sosyal medya hizmetleri, görsel işitsel medya hizmetleri ile izleyici ve gelirler 
açısından rekabet halinde oldukları için bu tür hizmetlerin de Direktif kapsamında 
olmasına gerek vardır. Buna ilaveten, kullanıcılarına sağladığı imkânlarla, diğer 
kullanıcıların fikirlerini etkilemede ve şekillendirmede oldukça önemli bir güce de 
sahiplerdir. Bu nedenle, küçüklerin zararlı içeriklerden; tüm vatandaşların da nefrete 
teşvik, şiddet ve terörden korunmaları amacıyla bu hizmetler de, video paylaşım 
platform hizmetleri tanımını karşıladıkları ölçüde Direktifin kapsamı içinde olmalıdır. 

Bununla birlikte Bölüm 9a: Video Paylaşım Platform Hizmetlerine Uygulanacak Hükümler 
başlıklı Madde 28b’nin hükümleri ise aşağıdaki gibidir: 

1. … Üye Ülkeler yargı yetkileri altındaki video paylaşım platform 
sağlayıcılarının aşağıdaki hususlarda uygun önlemler almalarını temin 
edeceklerdir:  

a) ... küçüklerin; fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek 
programlardan, kullanıcı kaynaklı videolardan ve görsel işitsel ticari 
iletişimlerden korunması; 

b) kamunun; ... belirtilen bir gruba ya da grubun bir üyesine yönelik şiddete ve 
nefrete teşvik eden programlardan, kullanıcı kaynaklı videolardan ve görsel 
işitsel ticari iletişimlerden korunması; 

c) kamunun; Birlik hukuku çerçevesinde yayınlanmasının cezai bir suç 
oluşturduğu bir eylemi içeren programlardan, kullanıcı kaynaklı videolardan ve 
görsel işitsel ticari iletişimlerden korunması; Bu suçlar arasında; … belirtilen 
terör suçu işlemeye yönelik provoke edici unsurlar; Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyinin 2011/93/EU sayılı Direktifinin 5(4). maddesinde belirtilen çocuk 
pornografisine ilişkin suçlar; ve 2008/913/JHA sayılı Çerçeve Kararın 1. 
maddesinde belirtilen ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin suçlar yer 
almaktadır.  

2. Üye ülkeler video paylaşım platform sağlayıcıları tarafından pazarlanan, satılan 
veya tertip edilen görsel işitsel ticari iletişimlerle ilgili olarak yargı yetkileri 
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altındaki video paylaşım platform sağlayıcılarının madde 9(1)’de belirtilen 
koşullara uymalarını temin edeceklerdir. 

Üye Ülkeler video paylaşım platform sağlayıcıları tarafından pazarlanmayan, 
satılmayan veya tertip edilmeyen görsel işitsel ticari iletişimlerle ilgili olarak yargı 
yetkileri altındaki video paylaşım platform sağlayıcılarının madde 9(1)’de 
belirtilen ticari iletişim koşullarını yerine getirmelerine yönelik uygun önlemler 
almalarını, söz konusu video paylaşım platformlarının söz konusu görsel işitsel 
ticari iletişimler üzerindeki sınırlı kontrollerini dikkate alarak temin edeceklerdir. 

Üye Ülkeler, görsel işitsel ticari iletişimlerin 3. paragrafın 3. alt paragrafının (c) 
bendi çerçevesinde beyan edilmesi ve hizmet sağlayıcının da bu konu hakkında 
bilgisi olması şartıyla programlarda veya kullanıcı kaynaklı videolarda görsel 
işitsel ticari iletişimlerin olduğu durumlarda video paylaşım platform 
sağlayıcılarının kullanıcıları açık bir şekilde bilgilendirmelerini temin 
edeceklerdir.  

Üye ülkelerden, Direktifin yürürlüğe giriş tarihinden (Kasım 2018) itibaren 21 ay içinde bu 
Direktife uyum için gerekli yasaları, düzenlemeleri ve idari hükümleri ulusal mevzuatları ile 
uyumlaştırmaları beklenmesine karşın yeni Direktifte video paylaşım platformlarının yasal 
çerçevesini belirleyen hükümlerin yorumlanması ve uygulama örnekleri pandeminin de 
etkisiyle henüz belirginleşmemiştir. Bununla birlikte Ocak 2021 itibarıyla Avusturya, 
Danimarka, İsveç, Hollanda, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Portekiz ve Macaristan; ulusal 
mevzuatlarını Direktif hükümleriyle uyumlaştırma sürecini tamamlamıştır. 

Pratik Örnekler - Güncel Yaklaşımlar: 

Avrupa Konseyi’ne üye ülke görsel işitsel medya otoritelerinin bir araya gelerek oluşturduğu 
Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu’nun (EPRA) 30 Ekim 2020 tarihli 52. toplantısında 
AB Direktifi’nin yorumlanması ve uygulanması alanında üye ülkeler arasında bir anket 
yapılmış ve pratik örnekler tartışılmıştır.  

Direktifle uyumlaştırma sürecine dair yapılan ankete katılan 22 EPRA üyesinin %57’si 
düzenleyici otoritelerin yapısında ya da yetkilerinde değişiklik meydana geleceğini 
düşünmektedir. 

Yapısal Değişiklikler 

İrlanda: Youtube’un AB merkezini kurduğu İrlanda’da 2019 yılında önerilen Çevrimiçi 
Güvenlik ve Medya Düzenlemesi Yasası Genel Taslağı, İrlanda Yayıncılık Otoritesi’ni (BAI) 
lağvederek işlevini yeni oluşturulacak ve bünyesinde daha fazla personel barındıracak olan bir 
Medya Komisyonu’na devretmeyi öngörmektedir. BAI Başkan Yardımcısı Celene Craig, yeni 
düzenleme ortamı için yeni organizasyon ve faaliyet stratejilerine ihtiyaç duyduklarını; bu 
doğrultuda bahse konu yasal düzenlemeyi oluşturduklarını belirtmiştir. Mevcut ve gelecekteki 
düzenlemeler de izleyicilerin beklentileri doğrultusunda seyredecek, medya denetimi 
alanındaki karmaşık meselelere karşı esnek yaklaşımlar benimsenecektir. Yeni döneme 
hazırlanırken BAI, geçmişteki deneyimlerden ders çıkararak öncelikleri belirlemede 
medyayla doğrudan ya da dolaylı biçimde ilintili diğer kamu otoriteleriyle birlikte 
çalışmaktadır. Craig’e göre yeni dönemdeki en önemli faktörlerden biri de nitelikli insan 
kaynağı olacaktır. Medya Komisyonu’nun da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden 
organize edilmesi beklenmektedir.  
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Fransa: Fransa’da medya düzenleyici otoritesi CSA ile HADOPI’nin (çevrimiçi telif ve ilgili 
hakların korunmasından sorumlu kurum) birleştirilerek sayısal alanda daha fazla yetkisi olan 
ARCOM adlı yeni bir otorite oluşturulması öngörülmektedir. CSA Başkan Yardımcısı 
Frederic Bokobza yeni dönemde kamu politikalarının önceliğinin her alanda olduğu gibi 
medya düzenleme alanında da çevrimiçine yöneldiğini ifade etmiştir. ARCOM’un personel 
altyapısının bir kısmının CSA’da kurulmuş olan ve tamamen çevrimiçi platformlara 
özgülenmiş denetim ve gözetim faaliyetinden sorumlu ekipten oluşacağını belirten Bokobza, 
bu ekibin alanında yetkin veri uzmanları, IT (internet teknolojileri) uzmanları, iletişimciler ve 
diğer profesyonellerden teşkil edildiğini ifade etmiştir. Bahse konu ekip; tadil edilen Direktif 
çerçevesinde video paylaşım platformları dâhil bekleyen birçok konuda etkin ve hızlı şekilde 
verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu etkin ve hızlı çalışmayı sağlayan başlıca faktör ise 
CSA’nın sahip olduğu esnek organizasyon yapısıdır.  

Birleşik Krallık: Ofcom, verileri ve yapay zekâ çözümlerini, pazar araştırması ve politika 
çalışmalarından kurumsal süreçlere kadar tüm yönleriyle uygulamak üzere bir "Veri ve 
İnovasyon Stratejisi" geliştirmektedir. 

Söz konusu stratejiye dayanarak Ofcom, veri analitiği ve yapay zekâ konusunda uzman 
personelden oluşan “Veri ve İnovasyon Merkezi” oluşturmuştur. Bu merkezin amacı, analitik 
beceri ve araçlara dair günümüze uygun bir anlayış geliştirmek, verilerin analizini veya 
görselleştirilmesini içeren projeleri yönetmek ve özel eğitim programları da dâhil olmak üzere 
Ofcom'da veri uzmanları için eğitim ve mesleki gelişim olanağı sağlamaktır. 

Ayrıca Ofcom, video paylaşım platformlarının düzenlemesinden sorumlu olan ve video 
paylaşım platformu geçiş rejimini ve bu rejimden kaynaklanan görevler için hazırlık sürecini 
yönetecek yeni bir çevrimiçi zararlı içerik ekibi kurmuştur. Yaklaşık 300 kişiden oluşan yeni 
personelin hızlı gelişmelere zamanında cevap verme açısından Ofcom’un elini güçlendirdiğini 
belirten Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Bakhurst, yeni organizasyon biçiminin, olası sorunlara 
anında müdahale ve esneklik ilkesini temel alacağını belirtmiştir.  

Tüm Paydaşlarla İşbirliği Yapmak 

Toplantıda, sayısal çağa uyum sağlayabilmek için benzer konularla ilgilenen otoritelerle ve 
paydaşlarla işbirliğinin kilit öneme haiz olduğu vurgulanmıştır. Yeni dönemde ulusal medya 
düzenleyici otoritelerinin diğer kamu kurumları ve sektör temsilcisi niteliğindeki meslek 
birlikleri, veri kontrol şirketleri, sivil toplum kuruluşları vb. paydaşlarla istişare halinde 
birlikte çalışması beklenmektedir. 

Birleşik Krallık: Benzer konularla ilgilenen otoritelerin birbirleriyle işbirliği yapması 
bağlamında, Birleşik Krallık’de Rekabet Kurumu (CMA), Veri Koruma Kurumu (ICO) ve 
Ofcom, ortak önemde olan alanlarda işbirliğini desteklemek ve çevrimiçi hizmetlerde 
düzenleyici otoritelerin koordineli çalışmasını sağlamak için Sayısal Düzenleyici Otoriteler 
İşbirliği Forumu’nu (DRCF) oluşturmuştur. Ayrıca mevzuatın geliştirilmesi çerçevesinde, 
isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ve televizyonlardaki reklamcılık alanında görev yapan 
Reklam Standartları Otoritesi (ASA) ile Ofcom işbirliği yapmaktadır. 

Fransa: CSA, paydaşlarla yapılan işbirliği kapsamında; gazetecilerden, akademisyenlerden, 
reklam dünyasının temsilcilerinden, bilgi teknolojileri, yapay zeka ve tıp profesyonellerinden 
oluşan, dezenformasyon hakkında uzmanlar komitesini kurmuştur. Denetime tabi olacak yeni 
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aktörlerle sağlıklı ilişki kurmak, en zorlu ve kritik görevlerden birini oluşturmaktadır. 
CSA’nın paydaşlarla yoğun istişare ve işbirliğinde bulunması, düzenleyici otoritenin 
güvenilirliği ve sorunların dostane çözümü açısından faydalı bir yaklaşım olarak 
değerlendirilmektedir. 

Personel Eğitim Çalışmaları 

Bazı düzenleyici otoriteler, sayısal görsel işitsel medya ortamında ortaya çıkan sorunlara hızlı 
müdahale edebilmek için kendi uzmanlarına özel eğitimler sağlamaktadır. Örneğin Bosna-
Hersek düzenleyici otoritesi, yeni medya çevresinde küçüklerin korunması ve isteğe bağlı 
yayın hizmetleri ve video paylaşım platformları ile ilgili düzenleyici otoritelerin karşılaştıkları 
zorluklar hakkında Avrupa Birliği TAIEX projesi vasıtasıyla eğitimler organize etmektedir.  

Bununla birlikte CAC (Katalonya düzenleyici otoritesi), personeline tadil edilen Direktif ve 
sosyal ağ hizmetleri hakkında eğitim vermektedir. KommAustria (Avusturya düzenleyici 
otoritesi), destek organı olan RTR’nin avukatlarına yönelik eğitimlerin yanı sıra Üst Kurul 
üyelerine yönelik çevrimiçi ekosistem ile ilgili seminerler organize etmektedir. Hollanda ise 
“Commissariaat 2025 Projesi” kapsamında, yapay zekâ konusundaki eğitimlere odaklanmıştır. 

Medya Okuryazarlığı - Akıllı İşaretler: 

Yeni gelişen medya çevresinde otoriteler, öz denetim ve ortak denetim alanına daha fazla 
önem vermeye başlamıştır. Bu itibarla; İsviçre’de küçüklerin korunması kapsamında video 
paylaşım platformlarında yaş doğrulama ve bildirim sistemi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde 
ise yaş doğrulama, yaş kategorisi ve ebeveyn kontrol sistemleri değerlendirilmektedir.  

İsveç’te Medya Kurulu (SMC), yeni yasa taslağına göre, içerik uyarı sisteminin 
oluşturulmasında içerik sağlayıcılarına yardımcı olmak ve medya ve bilgi okuryazarlığını 
amaçlayan girişimleri belirlemek için video paylaşım platformlarını ortak düzenlemeye dâhil 
edecek şekilde yetkilendirilmiştir. 

Yeni medya ortamında düzenleyici otoriteleri birçok farklı başlık altında zorluklar 
beklemektedir. Ulusal düzenleyici otoritelerin; temel evrensel insan haklarını ve kültürel 
ilkeleri temel alarak yeni aktörlerle işbirliğine açık şekilde çözümler geliştirmeleri ve bunu 
yaparken de geçmiş tecrübelerinden yararlanmaları önemlidir.  

Avrupa Birliği “Sayısal Hizmetler İçin Tek Pazar Direktif” Tasarısı 

Avrupa Birliği’nde sayısal platformlar bilgi toplumu hizmetleri kapsamında 
değerlendirilmekte ve hâlihazırda yürürlükte olan AB Elektronik Ticaret Direktifi 2000/31/EC 
çerçevesinde düzenlemektedir. Söz konusu Direktif, üye devletler arasında bilgi toplumu 
hizmetlerinin serbest dolaşımını temin ederek iç pazara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Elektronik ortamda özellikle tüketiciler ve üreticiler arasında ticaretin sağlıklı işleyişine 
odaklanan Direktif, bu amaca ulaşmak için, hizmet sunucuların kuruluşuna, ticari iletişime, 
elektronik sözleşmelere, internet servis sağlayıcıların ve aracıların sorumluluğuna, 
uyuşmazlıkların çözüm yollarına ve üye devletler arası işbirliğine ilişkin hükümler 
içermektedir. 
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Bununla birlikte sosyal medya platformları dâhil olmak üzere tüm sayısal çevrimiçi 
platformları düzenleme altına almak üzere tartışmaya açılan AB Elektronik Ticaret 
Direktifi’ni (2000/31/EC) tadil eden 15.12.2020 tarihli “Sayısal Hizmetler İçin Tek Pazar 
Direktif” tasarısı önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. 

Direktif tasarısının açıklayıcı metninde şu ifadeler yer alır: 

Bu tasarı metni, hâlihazırda geçerli olan E-Ticaret Direktifindeki temel prensipler üzerine inşa 
edilmektedir. Yeni düzenleme ile aracı (sayısal) hizmet sağlayıcıların etkili bir şekilde 
denetlenmesi için temsilcilik bulundurma ve şikâyet sistemleri oluşturma yükümlülüğü de 
dâhil olmak üzere güçlü ve sürdürülebilir bir yönetişim yapısının kurulması amaçlanmıştır. Bu 
itibarla, sayısal platformların işleyişinde temel insan haklarını korumak, çevrimiçi 
güvenliğine katkıda bulunmak ve iç piyasada yenilikçi sayısal hizmetlerin gelişimi için en iyi 
şartları temin etmek hedeflenmektedir. 

Tasarı, özellikle sosyal medya ve alışveriş siteleri gibi çevrimiçi platformları ve aracı hizmet 
sağlayıcılarının sorumluluklarını ve hesap verilebilirliklerini açık şekilde tanımlamaktadır. 
Ayrıca tasarı ile platformların algoritma temelli içerik yönetim kararlarının sorgulanması 
mümkün olmakta, yasadışı içerik için “bildir ve harekete geç” işlemleri uygulanabilmekte, 
ticari faaliyet gerçekleştirenlere yönelik kimliklerini yayınlama, kısmen teyit etme, arşivleme 
ve bildirme gibi yükümlülükler getirilmektedir.  

Tasarıda, özellikle “çok büyük çevrimiçi platformların” ekonomik ve toplumsal etkileri ön 
plana çıkarılarak algoritmik işlemler ve reklamcılık alanlarında içeriği nasıl yönettiklerine 
ilişkin daha yüksek şeffaflık standartları geliştirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu 
platformların kullanıcıyı yönlendirme tekniklerinin kullanımına ilişkin risk değerlendirme 
zorunluluğu bulunmaktadır. AB’nin toplam nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturan 45 milyon 
alıcıya ulaşan hizmetler (çok büyük çevrimiçi platformlar) söz konusu hükümleri 
uygulamaktan sorumludur.  

Tasarıda önerilen hükümler, sektörlere özel yasaların etki alanlarını değiştirmemekte, bilakis 
onları tamamlamakta ve bilgi toplumu gerekliliklerini ortaya koyan hâlihazırdaki AB 
yasalarının uygulanmasını etkilememektedir. Örneğin, AB Görsel İşitsel Medya Hizmetleri 
Direktifinde “video paylaşım platform hizmetleri” için çevrimiçi içerik ve ticari iletişim 
bağlamında geliştirilen hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.     

Bununla birlikte, çevrimiçi dünyada temel hakların korunmasında bir denge oluşturabilmek 
amacıyla E-Ticaret Direktifinde olduğu gibi sayısal platformların sıkı ve düzenli bir şekilde 
izlenmesi engellenmektedir. Yeni düzenleme ile hizmet sağlayıcılara, işlerini yaparken 
otoriteler tarafından gereksiz müdahaleleri önlemek ve kullanıcıların da ifade ve haber alma 
özgürlüklerine orantısız müdahale edilmesini engellemek üzere sayısal platformların 
sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla genel izleme metotlarının uygulanması yasaklanmıştır. 
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Bölüm 6 

Türkiye - Değerlendirme 

Ülkemizde hem görsel işitsel medya alanında hem de telekomünikasyon alanında görevli 
yakınsak bir otorite bulunmamakla birlikte görsel işitsel medya sektörünü denetleme ve 
düzenleme görevi Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna ve telekomünikasyon sektörüne ait 
görevler ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumuna verilmiştir.  

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun  

Ülkemizin AB’ye aday ülke olması nedeniyle Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
çerçevesinde 35 fasıldan biri olan Bilgi Toplumu ve Medya Faslının kapanış kriterlerinden 
biri de yayıncılık kanununun AB Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi ile 
uyumlaştırılmasıdır.  

Bu itibarla, söz konusu mevzuat, 2010 tarihli Avrupa Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri 
Direktif hükümleri dikkate alınarak yenilenmiş ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Güncellenen Kanun ile getirilen yeni kavramlardan bazıları şunlardır: 

Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin 
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine 
karar veren tüzel kişiyi, 

İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği 
üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak 
izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini tanımlar. 

6112 sayılı Kanun’un Amaç başlıklı ilk maddesine göre; 

“Bu Kanunun amacı; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması, medya hizmet sağlayıcılarının 
idarî, malî ve teknik yapıları ve yükümlülükleri ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
kuruluşu, teşkilâtı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”  

Bu çerçevede 6112 sayılı Kanun yayıncılık alanına ilişkin başka küçüklerin korunması ve 
ticari iletişim olmak üzere birçok alanda düzenlemeler getirmektedir.  Yayın hizmeti ilkeleri 
başlıklı Madde 8’e göre; 

MADDE 8 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk 
anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar.  

Yayın hizmetleri; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz. 

b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve 
düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. 

c) Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz. 
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ç) İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya 
da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira 
niteliğinde ifadeler içeremez. 

d) Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör 
örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. (Mülga ikinci 
cümle: 2/1/2017-KHK-680/18 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/17 md.) (…) 

e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve 
benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik 
edemez.  

f) Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine 
aykırı olamaz. 

g) Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte 
olamaz. 

ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik 
edemez.  

h) Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar 
oynamayı özendirici nitelikte olamaz. 

ı) Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat 
oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri 
çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin 
olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin 
dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile 
ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi 
zorunludur. 

i) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya 
suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber 
niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz. 

j) Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez. 

k) Siyasî partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte 
olamaz. 

l) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik 
edemez. 

m) Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde 
kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer 
verilemez. 

n) Müstehcen olamaz. 

o) Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır. 

ö) Bilgi iletişim araçları yoluyla yarışma veya lotarya içeremez, dinleyici ve seyircilere 
ikramiye verilemez veya ikramiye verilmesine aracılık edemez. 
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p) Medya hizmet sağlayıcı tarafından yapılan veya yaptırılan anket ve kamuoyu 
yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçların ilânına kadar noter nezaretinde 
gerçekleştirilmesi zorunludur. 

r) Kişileri fal veya batıl inançlar yoluyla istismar edemez. 

s) Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve 
kadını istismar eden programlar içeremez. 

ş) Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz. 

t) (Ek: 2/1/2017-KHK-680/18 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/17 md.)  Terör 
eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar 
doğuracak şekilde sunamaz. 

(2) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya 
ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların 
izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz.  

(3) İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya 
ahlakî gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerinin, bunların bu 
tür hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde 
sunulmasını sağlamakla yükümlüdür. 

(4) (Ek: 17/4/2017-KHK-690/60 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/50 md.) Radyo ve 
televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya 
buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler 
de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık 
beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma 
hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik 
haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere 
ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak 
suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde 
yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve 
bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz. 

Bununla birlikte 2018 yılında yapılan değişiklikler ile 6112 sayılı Kanun’a  “yayın 
hizmetlerinin internet ortamından sunumu” başlıklı bir madde (madde 29/a) eklenmiş ve bu 
düzenleme ile internet üzerinden yayın yapan “radyo, televizyon ve isteğe bağlı hizmetler” de 
düzenleme altına alınmıştır. 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

23.05.2007 tarihli 5651 sayılı Kanun’un Amaç başlıklı ilk maddesine göre; 

“Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu 
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli 
suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemektir.” 

Söz konusu mevzuatta yer alan tanımlar ve düzenlemelerden bazıları ise şu şekildedir: 
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f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi 
üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, 

g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan 
ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı, 

ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda 
kişilerin ulaşabileceği verileri, 

h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini, 

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını, 

m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya 
tüzel kişileri, 

s)  Sosyal ağ sağlayıcı (Ek:29/7/2020-7253/1 md.) : Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların 
internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, 
görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, 

İçerik sağlayıcının sorumluluğu 

Madde 4- (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten 
sorumludur. 

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, 
sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu 
içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. 

İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi 

MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu 
hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına 
ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1) İntihara yönlendirme (Madde 84), 

2) Çocukların cinsel istismarı (Madde 103, birinci fıkra), 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (Madde 190), 

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (Madde 194), 

5) Müstehcenlik (Madde 226), 

6) Fuhuş (Madde 227), 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (Madde 228), suçları. 

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda 
yer alan suçlar. 
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c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor 
Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan 
suçlar. 

(2) İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde 
hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin 
çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda 
Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, 
kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması 
halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. (Ek cümle: 
6/2/2014-6518/92 md.) Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte 
görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak 
verilen içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. 

İdarî yapı ve görevler 

MADDE 10- (1) Kanunla verilen görevler, Kurum tarafından yerine getirilir. 

(4) Kanunlarla verilen diğer yetki ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, Kurumun bu 
Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim 
sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak internet 
ortamında yapılan ve bu Kanun kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet 
ve yayınları önlemeye, internetin güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla, gerektiğinde, her türlü giderleri 
yönetmelikle belirlenecek esas ve usuller dahilinde Kurumca karşılanacak çalışma 
kurulları oluşturmak. 

b) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamına 
giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik 
olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak. 

c) İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman 
ve şekilde yapılacağını belirlemek. 

ç) Kurum tarafından işletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince ticarî 
amaçlı toplu kullanım sağlayıcılara verilecek izin belgelerinde filtreleme ve bloke 
etmede kullanılacak sistemlere ve yapılacak düzenlemelere yönelik esas ve usulleri 
belirlemek. 

d) İnternet ortamındaki yayınların izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8 inci maddesi ile 8/
A maddesinde sayılan suçların işlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar merkezi 
dahil, gerekli her türlü teknik altyapıyı kurmak veya kurdurmak, bu altyapıyı işletmek 
veya işletilmesini sağlamak. 
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e) İnternet ortamında herkese açık çeşitli servislerde yapılacak filtreleme, perdeleme ve 
izleme esaslarına göre donanım üretilmesi veya yazılım yapılmasına ilişkin asgari 
kriterleri belirlemek. 

f) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak. 

g) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında 
işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin 
tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini 
teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları 
dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. 

(5) (Değişik: 6/2/2014-6518/95 md.) Kurum; Bakanlık bünyesinde 26/9/2011 tarihli ve 
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulan İnternet 
Geliştirme Kurulunca internetin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, yaygın ve güvenli 
kullanılması gibi konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya 
kararları alır. 

(6) (Ek: 6/2/2014-6518/95 md.) Kurum, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, 
siber saldırıların tespiti ve önlenmesi konusunda, içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili 
diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlar, gerekli tedbirlerin aldırılması 
konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar. 

(7) (Ek: 6/2/2014-6518/95 md.) Kurum kanunlarla kendisine verilen görevlerin ifası 
amacıyla araştırma ve geliştirme merkezleri kurabilir. 

RTÜK ve BTK - Yayıncılıkta İnternet Ortamının Denetlenmesi  

Anayasa’nın 133. Maddesinde “Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla 
düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek 
ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur. 
Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı 
olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak 
suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri 
kanunla düzenlenir.”  ifadesi yer almaktadır. 

Söz konusu düzenleme çerçevesinde çıkarılan 6112 sayılı Kanun Madde 37(1)’de: “Yayın 
hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, Rekabet 
Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla rekabet ortamının ve çoğulculuğun 
güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla 
gerekli tedbirleri almak” Üst Kurulun görev ve yetkilerinin en başında sayılmıştır.  

5651 Sayılı Kanun’un temel amacı ise; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve 
toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen 
belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemektir.  
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Söz konusu Kanun ile BTK’ya çok önemli yetkiler verilmekle birlikte internet ortamında 
yapılan yayınlar söz konusu ortamda yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin 
ulaşabileceği veriler olarak oldukça genel bir şekilde tanımlanmakta ve video paylaşım 
platformları ile sosyal medya da dâhil olmak üzere Kanun’da suç kategorisinde 
değerlendirilen ihlaller mahkemeler aracılığıyla karara bağlanmaktadır.  

Bu raporda incelendiği şekliyle RTÜK ile BTK arasındaki yetki dağılımına bakıldığında 
YouTube gibi bir video paylaşım platformu ve Twitter gibi sosyal medya platformunda yayın 
yapan geleneksel-doğrusal ve/veya isteğe bağlı medya hizmetlerinin denetlenmesine ilişkin 
halihazırdaki uygulamaların netleşmediği görülmektedir.  

6112 ve 5651 sayılı Kanunlara ilaveten sayısal hizmetlerin hibrit doğası gereği söz konusu iki 
kurumun ortaklaşa oluşturdukları 1 Ağustos 2019 tarihli Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı 
Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik, sayısal platformlar üzerinden 
geleneksel-doğrusal ve/veya isteğe bağlı medya hizmetlerinin lisanslanması, düzenlenmesi, 
denetlenmesi vb. süreçleri hükme bağlamaktadır. 

Bahse konu yönetmeliğin 19. madde 4. fıkrasında yer alan “Sulh Ceza Hakimliği tarafından 
verilen içeriklerin (6112 sayılı Kanundaki tanımıyla) yayından çıkarılması ve/veya erişim 
engeli getirilmesi kararı” ile ilgili uygulama yükümlülüğü dışında sayısal platformlar için 
BTK’nın mevcut tabloda müstakilen bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Halihazırda çevrimiçi 
görsel işitsel medya içeriklerinin faaliyetlerinin denetim yetkisi RTÜK’tedir.  

Genel Değerlendirme 

Bu raporun sınırları içinde yapılan incelemeler çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşmak 
mümkündür: 

● Algoritma ve yapay zekâ uygulamaları ile sayısal platformlar yarattıkları katma değer 
ile gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiş ve iş yapma şekillerimizi 
değiştirerek bilgi toplumunun oluşumuna önemli katkılar sunmuştur. 

● Sayısal platform kavramının tutarlı bir tanımını yapmak çok mümkün olmasa da 
Avrupa Birliği, birbiri yerine kullanılabilirlik (hibrit) özelliklerini de vurgulayarak 
düzenleme yapmak amacıyla sayısal platformlar için farklı sektörel ihtiyaçlara binaen 
çevrimiçi platformlar, video paylaşım platformu ve sosyal medya vb. gibi 
tanımlamalar geliştirmiştir.  

● Sayısal platformların serbest piyasa ekonomisinde rekabeti bozabilecek büyüklükleri, 
ifade ve haber alma özgürlüklerine engel oluşturabilme potansiyelleri; nefret söylemi, 
insan onuru ve küçüklerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar veren 
içerikler gibi unsurları barındırmaları, kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasına 
yönelik sorunlar ile kamuoyunu yönlendirebilecek bir güçle siyasi alana taraflı 
müdahale kapasiteleri birer endişe kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. 

● Yapay zeka uygulamalarının gelişimi içerik üretimi ve yönetiminde hem sayısal 
platformlar ve medya şirketleri için hem de içerik denetimi yapan düzenleyici 
otoriteler için fırsatlar ve riskler barındırmaktadır. Yapay zekanın haber kaynakları 
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üzerindeki etkileri düşünüldüğünde bot hesaplarla yapay bilgi ve görüntü üretme 
kapasiteleri kamuoyunu yanlış yönlendirme ve demokratik toplum düzenini bozma 
potansiyeli taşırken, düzenleyici otoriteler yine aynı şekilde yapay zekayı kullanarak 
bu dezenformasyonu önleyebilecek araçlar kullanabilecektir. 

● Bu raporda sayısal platformları düzenleyen mevzuatlar ve uygulamalar çerçevesinde 
özellikle tüm dünyada en çok kullanılan platformların merkezi konumunda olan ABD 
ile Çin, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve AB örnekleri incelenmiştir. 
Birbirinden çok farklı kültür ve siyasi yapılara sahip ülkeler görsel işitsel medya ve 
telekomünikasyon alanında da oldukça farklı idari yapılanma ve anlayışlara sahiptir. 
Bu kapsamda görevli kuruluşlar ve düzenleyici otoritelerin yasal ve idari altyapıları 
değişiklikler göstermektedir. 

● Avrupa Birliği’nde Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi adı verilen mevzuat 
çalışması en son 2018 tarihinde güncellenmiş olup toplum üzerinde yarattıkları etki 
dolayısıyla video paylaşım platformlarını ve bu platformlar gibi davranan sosyal 
medya ağlarını da düzenleme altına alarak otoritelere sorumluluk yüklemiştir. 

● AB’ye üye ülkeler ve birlikten çıkmış olmasına rağmen Birleşik Krallık, Direktif 
hükümlerini kendi iç hukuklarına aktarma süreçlerini başlatmış; hatta bazı üyeler 
süreci tamamlamıştır. Bununla birlikte AB ve Avrupa Konseyi’ne üye ülke düzenleyici 
otoriteleri yeni medya ortamına uyum sağlamak amacıyla yapısal ve idari 
değişikliklere gitmektedir. Bu süreçte henüz 2018 tarihli Direktife ait uygulama 
örneklerinin gelişmediği gözlemlenmiştir. 

● AB’de sayısal (çevrimiçi) platformları denetleme altına almayı öngören bir diğer 
çalışma da AB E-Ticaret Direktifini tadil edecek olan “Sayısal Hizmetler İçin Tek 
Pazar Direktif” tasarısıdır. Bu tasarı metni, hâlihazırda geçerli olan E-Ticaret 
Direktifindeki temel prensipler üzerine inşa edilmektedir. Yeni düzenleme ile aracı 
(sayısal) hizmet sağlayıcıların etkili bir şekilde denetlenmesi için temsilcilik 
bulundurma ve şikâyet sistemleri oluşturma yükümlülüğü de dâhil olmak üzere güçlü 
ve sürdürülebilir bir yönetişim yapısı kurmak amaçlanmıştır. 

● Ülkemizin AB’ye aday ülke olması nedeniyle Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
çerçevesinde 35 fasıldan biri olan Bilgi Toplumu ve Medya Faslının kapanış 
kriterlerinden biri de yayıncılık kanununun AB Görsel İşitsel Medya Hizmetleri 
Direktifi ile uyumlaştırılmasıdır. Bu itibarla, söz konusu mevzuat, 2010 tarihli Avrupa 
Birliği Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktif hükümleri dikkate alınarak 
yenilenmiş ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun, 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Direktif uyumlaştırmasıyla gelen en önemli yenilik 
medya hizmet sağlayıcı ve isteğe bağlı yayın hizmetleri kavramlarının yasal altyapıya 
kavuşmuş olmasıdır. 

● RTÜK, 6112 sayılı Kanunla radyo, televizyon ve isteğe bağlı hizmetlerde yayın 
içeriklerinin başta çocukların korunması ve ticari iletişim alanında olmak üzere kanun 
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ile uygunluğunu denetlemek üzere kurulmuş ve görsel işitsel medya alanının 
demokratik toplum için önemine binaen üyeleri TBMM tarafından seçilen Anayasal 
bir kuruluştur. RTÜK, görsel işitsel medya alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün 
sınırlarını, idari kararları mahkeme denetimine açık olmak şartıyla 6112 de kayıtlı 
yayın ilkeleri kapsamında uzmanlık esasına göre belirlemektedir. 

● Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise bakanlık, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile içerik, yer ve erişim sağlayıcılar ve ilgili sivil toplum 
kuruluşları arasında koordinasyon oluşturarak video paylaşım platformları ve sosyal 
medya ağları da dâhil olmak üzere internet ortamında yapılan ve 5651 sayılı Kanun 
kapsamına giren suçları oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye, 
internetin güvenli kullanımını sağlamaya ve bilişim şuurunu geliştirmeye yönelik 
çalışmalar yapmakla görevlidir. Ancak, internet ortamında oluşan suçlara ilişkin 
BTK’nın RTÜK gibi demokratik usulleri önceleyen bir karar alma, teröre teşvik ve 
nefret söylemi, küçüklerin korunması ve ticari iletişim gibi alanlarda içerik 
değerlendirme yetkisi bulunmamakta; fakat içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin 
engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme 
tarafından verilmektedir. 
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3610/original/plenary_2_artificial_intelligence__background_paper_final.pdf?1576260914 

• Avrupa Görsel İşitsel Gözlemevi, IRIS Special 

Görsel İşitsel Medyada Yapay Zekâ Kullanımı (2020) 

https://search.coe.int/observatory/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a11e0b 

• Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu (EPRA) 52. Toplantısı (22 Ekim 2020)  

Büyük Beklentiler -  Değişen Medya Ortamı ve Düzenleyici Otoriteler (RTÜK Faaliyet Raporu) 

https://www.epra.org/events/epra-webinar-great-expectations-the-changing-paradigm-of-media-
regulators-plenary-i 

• Avrupa Birliği – Sayısal Hizmetler Yasa Tasarısı (15 Aralık 2020) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-
council-single-market-digital-services-digital 

• 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6112&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 

• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5651&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 
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https://rm.coe.int/the-legal-framework-for-video-sharing-platforms/16808b05ee
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/news-and-media/committee-on-digital-platforms-final-report
https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/news-and-media/committee-on-digital-platforms-final-report
https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/news-and-media/committee-on-digital-platforms-final-report
https://cdn.epra.org/attachments/files/3610/original/plenary_2_artificial_intelligence__background_paper_final.pdf?1576260914
https://cdn.epra.org/attachments/files/3610/original/plenary_2_artificial_intelligence__background_paper_final.pdf?1576260914
https://cdn.epra.org/attachments/files/3610/original/plenary_2_artificial_intelligence__background_paper_final.pdf?1576260914
https://search.coe.int/observatory/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a11e0b
https://www.epra.org/events/epra-webinar-great-expectations-the-changing-paradigm-of-media-regulators-plenary-i
https://www.epra.org/events/epra-webinar-great-expectations-the-changing-paradigm-of-media-regulators-plenary-i
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-single-market-digital-services-digital
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6112&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5651&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5


• Radyo, Televizyon Ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190801-5.htm 

• Avrupa Görsel İşitsel Gözlemevi, IRIS Extra 

Rusya Federasyonu’nda Çevrimiçi İçeriğin Düzenlenmesi (2015) 

https://search.coe.int/observatory/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680789611 

• EPRA “Dezenformasyonla Mücadelede Fransa CSA’nın İzleme Stratejisi (26 Ocak 2021)” 

https://www.epra.org/news_items/information-disorder-the-monitoring-work-plan-of-the-french-csa  

• https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230 

• https://www.fcc.gov/ 

• https://dgap.org/en/research/publications/deciphering-russias-sovereign-internet-law 

• https://www.ofcom.org.uk/home 

• https://www.csa.fr/  

• https://rkn.gov.ru/ 

• https://theasiadialogue.com/2019/10/07/regulation-of-the-internet-in-china-an-explainer/ 

• https://www.epra.org/organisations 

• https://www.die-medienanstalten.de/en/ 
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190801-5.htm
https://search.coe.int/observatory/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680789611
https://www.epra.org/news_items/information-disorder-the-monitoring-work-plan-of-the-french-csa
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
https://www.fcc.gov/
https://dgap.org/en/research/publications/deciphering-russias-sovereign-internet-law
https://www.ofcom.org.uk/home
https://www.csa.fr/
https://rkn.gov.ru/
https://theasiadialogue.com/2019/10/07/regulation-of-the-internet-in-china-an-explainer/
https://www.epra.org/organisations
https://www.die-medienanstalten.de/en/
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