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04.08.2020 

 

Sayın İlgili,  

 

İşbu bilgi notu; 31.07.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7253 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda (“Kanun”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(“Değişiklik”) ile başlıca değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

1. Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasına “Sosyal Ağ Sağlayıcı” tanımı eklenmiş ve 

kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen Facebook, Youtube, Twitter gibi Sosyal Ağ 

Sağlayıcılar’ı Kanun kapsamında çeşitli yükümlülüklere tabi kılınmıştır. 

 

2. Türkiye’deki günlük erişim sayısı bir milyondan fazla olan yurt dışı merkezli Sosyal 

Ağ Sağlayıcıları’na temsilci bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; 

 

2.1. Bu kapsama giren Sosyal Ağ Sağlayıcıları’na en az bir gerçek veya tüzel kişiyi 

Türkiye’de temsilci olarak atayarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na 

(“Kurum”) bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Temsilcinin gerçek kişi olması 

halinde Türk vatandaşı olması zorunludur. Söz konusu temsilci, kişiler 

tarafından özel hayatın gizliliğinin ve kişilik haklarının ihlali kapsamında 

yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve yetkili makamlarca 

gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin sağlanması 

amacıyla görev yapacaktır.  

 

2.2. Temsilci bulundurma yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak 

yaptırımlar kademeli olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:  

 

• Kurum’a temsilcisini bildirmeyen Sosyal Ağ Sağlayıcısı’na ilk ihlalde 

Kurum’un başkanı tarafından 10.000.000-TL idari para cezası verilir.  

• Söz konusu idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde 

yükümlülüğün hala yerine getirilmemesi durumunda, Sosyal Ağ Sağlayıcı’na 

Kurum’un başkanı tarafından ilave 30.000.000-TL idari para cezası verilir.  

• İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde aykırılığın 

devam etmesi durumunda, Sosyal Ağ Sağlayıcısı’na reklam verilmesi yasağı 

getirilmiştir. Bu kapsamda ihlalde bulunan Sosyal Ağ Sağlayıcısı ile yeni 

sözleşme kurulamayacağı ve buna ilişkin para transferi yapılamayacağı 

düzenlenmiştir.  
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• Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu 

yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Kurum’un başkanı, Sosyal Ağ 

Sağlayıcı’nın internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması 

için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. 

• Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz 

gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Kurum’un 

başkanı, Sosyal Ağ Sağlayıcı’nın internet trafiği bant genişliğinin %90 

oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. 

• Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hâlinde; 

verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve 

hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır. 

 

2.3. Kişilerden gelen içerik kaldırma taleplerine Sosyal Ağ Sağlayıcıları’nın kırk sekiz 

saat içinde olumlu veya gerekçeli olarak olumsuz cevap vermesi gerekmektedir. 

Aksi halde, Sosyal Ağ Sağlayıcısı’na Kurum’un başkanı tarafından 5.000.000-TL 

idari para cezası verilir. 

 

2.4. Sosyal Ağ Sağlayıcıları’na, içerik çıkarma ve erişimin engellenmesi gibi adli ve 

idari merci kararları ile kullanıcıların taleplerinin hangi oranda ve ne kadar sürede 

yerine getirdiği hususunda altı aylık dönemlerle Türkçe olarak rapor hazırlayarak 

Kurum’a bildirme ve kendi internet sitesinde paylaşma yükümlülüğü 

getirilmektedir. Aksi halde, Sosyal Ağ Sağlayıcı’ya 10.000.000-TL idari para 

cezası verilir.  

 

2.5. Günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı Sosyal Ağ 

Sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’de 

barındırmalıdır. Sosyal Ağ Sağlayıcı, barındırma hizmeti bakımından Yer 

Sağlayıcı sayılabileceğinden, Yer Sağlayıcı’nın Kanun’daki yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi halindeki cezaların uygulanması söz konusu olabilir.   

 

2.6. Sosyal Ağ Sağlayıcı, Kanun’da sayılı suçları teşkil eden ya da milli güvenlik, kamu 

düzeni, suçun önlenmesi veya can güvenliği gibi amaçlarla alınan kararlara aykırı 

davrandığı takdirde 1.000.000-TL idari para cezası, içerik çıkarma ya da erişim 

engellemeye yönelik adli merci kararlarının yerine getirilmemesi halinde ise 

50.000 güne denk gelen adli para cezası uygulanacaktır. 

 

2.7. Aykırılığın bildirimi halinde bildirime rağmen, yirmi dört saat içinde içeriği 

çıkarmayan veya erişimi engellemeyen Sosyal Ağ Sağlayıcıları’nın üçüncü 

kişilerin zararlarının tazmininden sorumlu olacağı öngörülmüştür. 
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2.8. Sosyal Ağ Sağlayıcıları’nın yükümlülüklerine ilişkin değişikliklerin 01.10.2020 

tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir. Buna ek olarak, Sosyal Ağ 

Sağlayıcıları’nın, kişilerden gelen içerik kaldırma taleplerine cevap verebilmesi için 

01.10.2020 tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlaması 

gerektiği belirtilmiş ve altı aylık ilk raporların da 2021 yılının haziran ayında 

Kurum’a bildirileceği ve internet sitesinde yayınlanacağı düzenlenmiştir. 

Uygulamanın netlik kazabilmesi için, konuya ilişkin bir yönetmelik çıkarılması 

beklenmektedir. 

 

3. Temsilci bulundurma yükümlülüğü altında olup bu yükümlülüğü yerine getirmeyen yurt 

dışındaki işletmelere yapılacak bildirimlerin usulü Kanun’un 3. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, Kurum tarafından bu işletmelerin internet sitelerinde 

yayımlamış oldukları her türlü yazılı iletişim araçlarına yapılacak bildirimin ulaşma tarihini 

izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacaktır. 

 

4. Kanun’daki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Yer Sağlayıcı’lara (hizmet ve içerikleri 

barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler) verilecek para 

cezası tutarı 10.000-TL’den 100.000-TL’ye kadar iken 100.000-TL’den 1.000.000-TL’ye 

kadar artırılmıştır. 

 

5. Kanun’un 8. maddesi kapsamında, internet ortamındaki içeriklerin suç oluşturması 

halinde hâkim tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının yanı sıra içeriğin 

çıkarılması kararının verilmesi imkânı sağlanmıştır. Yine Değişiklik ile içeriğin 

çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının en geç dört saat içinde yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 

 

6. Kanun’un 9. maddesinin 10. fıkrasına yapılan değişiklik ile, internet ortamında yapılan 

yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler, adlarının bu internet adresleri ile 

ilişkilendirilmemesi hususunda hâkimden karar verilmesini talep edebilirler. Böylece 

kişilerin kişilik hakkının ve unutulma hakkının güvence altına alınması 

hedeflenmiştir.  

 

Değişiklik ile getirilen yeni düzenlemelere ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notu burada sona 

ermektedir. Yukarıda anılan konulara ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuz bulunması 

halinde, lütfen bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyiniz. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 


