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7253 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU
YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

İşbu bilgi notu 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7253
Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
kamuoyunda ”sosyal medya düzenlemesi” olarak anılan düzenlemelere ilişkin
bilgilendirme yapmak amacı ile tanzim edilmiştir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da
(‘’Kanun’’) Yapılan Değişiklikler
 Yeni Tanımlamalar
Kanundaki trafik bilgisi tanımına “port bilgisi” ifadesi eklenerek trafik bilgisi tanımı
“Taraflara ilişkin IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,
yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri,” şeklinde
genişletilmiştir.
Kanuna “sosyal ağ sağlayıcı” tanımı eklenmiş olup, sosyal ağ sağlayıcılar “Sosyal etkileşim
amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri
oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel
kişiler” şeklinde tanımlanmıştır.

 Yurt Dışında Bulunan Muhataplara E-Tebligat İmkânı
 İçerik, yer ve erişim sağlayıcılarına tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında
kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmak yükümlülüğü
bulunmaktadır. Bilgilendirme yükümlülüğü olarak tanımlanan bu mükellefiyete
aykırılık halinde verilen idarî para cezalarının, muhatabın yurt dışında bulunması
hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (”Kurum”) tarafından doğrudan
muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri
kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim
araçları ile bildirebilme imkânı getirilmiştir.
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 Yer Sağlayıcılar Hakkındaki İdari Para Cezası Miktarında Değişiklik
Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya Kanundaki yükümlülüklerini yerine
getirmeyen yer sağlayıcılar hakkında on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar
idari para cezası verilebiliyor iken, yapılan değişiklikle yüz bin Türk lirasından bir
milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilebileceği öngörülmüştür.

 Erişimin Engellenmesi Yerine İçeriğin Çıkarılması İmkânı
 Kanunun 8. ve 9. maddesinde yer alan “içeriğe erişimin engellenmesi” şeklindeki
ibareler “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde değiştirilmiş,
böylece içeriği Kanunun 8. maddesinde yazılı suçları1 oluşturduğu hususunda yeterli
şüphe bulunan yayınlar ve kişilik hakkı ihlalleriyle ilgili olarak, değişiklikten önce
sadece erişimin engellenmesi kararı verilebiliyor iken; yapılan düzenlemeyle suç
oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin
engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı verilebilme imkanı
sağlanmıştır.
 İçeriği Kanunun 8. maddesinde yazılı suçları oluşturan yayınların sağlayıcısının yurt
dışında bulunması halinde veya sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, dipnotta yer
verilen (2), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerde ve (c) bendinde yazılı suçları oluşturan
yayınlara ilişkin olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı
re’sen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı (“Başkan”)tarafından verilir.
 İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, derhal ve en geç
bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.
 Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
kararının konusunu oluşturan yayını yapanlar hakkında Başkan tarafından,
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 Kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya beraat kararı verilmesi halinde, içeriğin
çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

1

a)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.
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.
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 Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
kararının gereğini yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcıların
sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş
yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırken; idarî tedbir
olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine
getirilmemesi halinde, Başkan tarafından ilgili sağlayıcıya, onbin Yeni Türk
Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para
cezasının verildiği andan itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından
kararın yerine getirilmemesi halinde Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline
karar verilebilir.
 Şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin
devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri, kendi görev alanına giren
suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili
olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler.
 Kanunun 8. maddesinde yazılı suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe bulunan
yayınlara ilişkin verilen, re’sen Başkan tarafından verilen ve şans oyunu tertip etme
hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve
özel hukuk tüzel kişilerinin görev alanına giren suçlara ilişkin olarak verilen erişimin
engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL
vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak
ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin
engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne
yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
Bu durum kişilik hakkı ihlallerinde de uygulanır.
 Kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve
kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına
başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi
doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin
engellenmesini de isteyebilir.
 Kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer
sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.
 Hâkim kişilik hakkı ihlaline ilişkin başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma
yapmaksızın karara bağlar. Bu karara itiraz edilebilir.
 İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç
dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine
getirilir.
 Hâkimin verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına konu
kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması
durumunda ilgili kişi tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne müracaat edilmesi
hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır
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 Kanunun 9. maddesine eklenen ve kamuoyunda ”unutulma hakkı” olarak anılan
fıkra ile ilgiliye, kişilik haklarını ihlal eden internet siteleriyle isminin
ilişkilendirilmesinin engellenmesini ve arama motorlarından kaldırılmasını talep
etme hakkı getirilmiştir.
 Sulh ceza hâkiminin kararını yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların
sorumluları, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 Sosyal Ağ Sağlayıcılar İle İlgili Düzenlemeler
Kanuna eklenen Ek Madde 4 ile Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt
dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak
bulundurma ve bu kişinin iletişim bilgilerine internet sitesinde yer verme zorunluluğu
getirilmiş (Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur) ve
bunlara ilişkin aşamalı yaptırımlara yer verilmiştir;
 Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ
sağlayıcıya, Kurum tarafından yapılacak bildirimden itibaren otuz gün içinde bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde on milyon Türk lirası idari para cezası
verilir.
 Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir.
 İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan
gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır,
bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz.
 Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant
genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.
Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün
içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ
sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması
için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hâkim ikinci başvuru üzerine vereceği
kararında, yüzde elliden düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de
dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilir.
 Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı
sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik hakkı ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin
başvurulara, başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde cevap vermekle
yükümlüdür. Aksi takdirde haklarında beş milyon Türk lirası idari para cezasına
karar verilir.
 Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı
sosyal ağ sağlayıcılarının 6 ayda bir Kuruma, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliği
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hakkının ihlaline ilişkin içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
kararlarının uygulanmasına ve bu hakların ihlaliyle ilgili başvurulara ilişkin rapor
verme zorunluluğu getirilmiştir. Rapor verme zorunluluğuna aykırılık halinde on
milyon Türk lirası idari para cezasına karar verileceği düzenlenmiştir.
Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal
ağ sağlayıcılarına Türkiye'deki kullanıcı verilerini Türkiye'de bulundurma
zorunluluğu getirilmiştir.
 Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ
sağlayıcılar hakkında Kanunun 8. maddesinde yazılı suçları oluşturduğu hususunda
yeterli şüphe bulunan yayınlarla ilgili olarak ve yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal
güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerine bağlı olarak
verilen idari para cezaları bir milyon Türk lirası, Kanunun 8. maddesinde yazılı
suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe bulunan yayınlara ve kişilik hakkı
ihlallerine ilişkin olarak verilecek olan adli para cezaları ise elli bin gün olarak
belirlenmiştir. Söz konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her
bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanır.
Hukuka aykırılığın hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilmesi durumunda, sosyal ağ
sağlayıcı 24 saat içinde içeriği çıkarmak veya erişimi engellemekle yükümlü tutulmuş,
aksi takdirde doğan zararlardan sorumlu olacağı öngörülmüştür.
Kanuna eklenen sosyal ağ sağlayıcılara ilişkin Ek Madde 4’ün uygulanmasında sosyal ağ
sağlayıcının yükümlülüklerinin, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı düzenlenmiştir.

 Gerekli Çalışmaların Tamamlanma Süresi
Kanuna eklenen Geçici Madde 5 ile sosyal ağ sağlayıcılarının, kişilik ve özel hayatın gizliliği
hakkının ihlaline ilişkin başvurulara 48 saat içinde cevap verme zorunluluğu kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirmek için 31.07.2020 tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli
çalışmaları tamamlamaları gerektiğine dair düzenleme yapılmıştır.
Bununla birlikte, sosyal ağ sağlayıcılarının, kişilik ve özel hayatın gizliliği hakkının ihlaline
ilişkin içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve bu
hakların ihlaliyle ilgili başvurulara ilişkin hazırlayacakları ilk raporlarını 2021 yılı Haziran
ayında Kuruma bildirmesine ve internet sitesinde yayınlamasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
ÖZYILDIRIM HUKUK BÜROSU

5

