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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  

VE 

 7252 SAYILI KANUN İLE DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI 

HAKKINDA BÜLTENİMİZ  

 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlara Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin 7253 

sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 29 

Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 31 

Temmuz 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Öte yandan, 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Her iki kanun kapsamındaki ilgili düzenlemeler ve değerlendirmelerimiz aşağıda başlıklar 

halinde dikkatinize sunulmaktadır. 

I. 7253 SAYILI KANUN’A İLİŞKİN AÇIKLAMA VE 

DEĞERLENDİRMELERİMİZ (BİLİNEN ADIYLA SOSYAL MEDYAYA 

İLİŞKİN DÜZENLEMELER) 

7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(“7253 sayılı Kanun”) ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlara Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı 

Kanun” veya “Kanun”)’a getirilen değişikliklere ilişkin açıklama ve değerlendirmelerimiz bu 

başlık altında dikkatinize sunulmaktadır. 

A. Kanun Değişikliğiyle Amaçlananlar: 5651 sayılı Kanun ile 7253 sayılı Kanun’un 

Gerekçeleri 

Öncelikle 5651 sayılı Kanun ile bu kanunda değişiklik yapılmasını öngören 7253 sayılı 

Kanun’un genel gerekçelerinin karşılaştırılmasının yasa koyucunun ağ sağlayıcıları ve kişilik 

haklarına ilişkin değişen anlayış ve önceliklerinin anlaşılması adına yararlı olacağını 

düşünüyoruz. 

i. 5651 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesi 

5651 sayılı Kanun, 23.05.2007 tarihinde 26530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 5651 sayılı Kanun’un çıkarılma sebebi için Kanun’un genel gerekçesine 

bakıldığında “dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de internet dahil hızla 

yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkânların suiistimal edilmesi suretiyle 

işlenen suçlarla mücadele konusunda etkin ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabilecek özel 

bir kanun çıkartılması zorunlu hale geldiği” ifadesinin yer aldığı görülmektedir.  



KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 
 

2 
 

Ayrıca, genel gerekçede hukuki dayanak olarak Anayasa’nın “ailenin korunması” başlıklı 41. 

maddesine ve “gençliğin korunması” başlıklı 58. maddesine atıfta bulunulmaktadır. 

Son olarak 5651 sayılı Kanun ile “Anayasa’nın söz konusu hükümleri uyarınca, aileyi, 

çocukları ve gençleri internet dahil elektronik iletişim araçlarının suiistimal edilmesi suretiyle 

uyuşturucu ve uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve 

benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak için gerekli önleyici 

tedbirlerin alınması amaçlandığı” genel gerekçede ortaya konulmuştur. 

 

ii. 7253 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesi 

5651 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 7253 sayılı Kanun ise, “sosyal ağ sağlayıcılarının 

geniş çaplı kullanıcı sayıları ile kullanıcı verilerinden elde ettikleri milyarlarca dolar gelire 

rağmen, kişilerin haklarının korunması noktasında ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu 

mekanizmaları geliştirmedikleri ya da etkin kullanmadıkları veyahut devletlerin haklı 

taleplerine direnç gösterdikleri (…) temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında 

devletlere düşen pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesinde zorlukların yaşandığı” genel 

gerekçesiyle oluşturulmuştur.
 
 

 

Ayrıca genel gerekçede “Ülkemizde internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya 

kamu kurumlarının bildirimlerine yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla 

muhataplık ilişkisi kurulması amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.” denmek suretiyle 

özellikle yurt dışı merkezli ağ sağlayıcılarının erişilebilir ve hesap verebilir bir konuma 

getirilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

 

Bu doğrultuda 7253 sayılı Kanun’un getiriliş amacı, sosyal ağ sağlayıcılarının işleyişleri 

nezdinde bir eksikliği gidermek, bu sağlayıcıların tesis edemediği kişilik hakları korumasının 

devlet eliyle takip ve tesis edilmesi şeklinde gerekçelendirildiği söylenebilecektir.  

 

B. 7253 sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler 

 

i. Sosyal Ağ Sağlayıcı Kavramı 

7253 sayılı Kanun ile birlikte 5651 sayılı Kanun’a sosyal ağ sağlayıcı kavramı eklenmiştir. 

Buna göre, sosyal ağ sağlayıcı, “sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında 

metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya 

paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri” ifade etmektedir.  

Sosyal ağ sağlayıcı kavramının 5651 sayılı Kanun’da hali hazırda yer alan içerik sağlayıcı 

tanımından
1
 özellikle “sosyal etkileşim amacı” ve “paylaşım” unsurları bakımından farklılık 

gösterdiği görülmektedir.  

Bununla birlikte yeni getirilen sosyal ağ sağlayıcısı tanımına göre esasında sosyal medya 

platformları ile sınırlı bir tanımın öngörülmediğini ve tanımın hem lafzi hem amaçsal olarak 

(yukarıda değindiğimiz genel gerekçe doğrultusunda) daha geniş bir şekilde kullanıcıların 

içerik paylaşabildiği hemen her tür çevrimiçi platformu kapsayacak bir yoruma 

elverebileceğini ayrıca belirtmek isteriz. 

 

                                                           
1
 5651 sayılı Kanun’un 2. maddesinin f bendine göre içerik sağlayıcı, “internet ortamı üzerinden kullanıcılara 

sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri” ifade etmektedir. 
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ii. Sosyal Ağ Sağlayıcısının Temsilci Belirleme Yükümlülüğü ve Yaptırımları 

Sosyal ağ sağlayıcı kavramına ilişkin önemli düzenlemelerden bir tanesi; Türkiye’de günlük 

erişimi bir milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının en az bir kişiyi 

Türkiye’de temsilci olarak belirleme yükümlülüğüdür. Eğer temsilci olarak bir gerçek kişi 

yetkilendirilecekse, bu kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir. 

Sosyal ağ sağlayıcısının yetkilendireceği temsilcinin görevi; Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu (“Kurum”), Erişim Sağlayıcıları Birliği (“Birlik”) ve adli veya idari makamlarca 

gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini yerine getirmek, bireyler tarafından 

Kanun kapsamında yapılacak başvuruları cevaplandırmak ve Kanun kapsamındaki diğer 

yükümlülükleri yerine getirmektir. 

Sosyal ağ sağlayıcının en az bir temsilci belirlememesinin yaptırımı ise kanımızca oldukça 

ağır ve orantısızdır. Yapılan değişikliklerle Kanun’da kademeli ve her kademede daha da 

ağırlaştırılan bir yaptırım sistemi öngörülmektedir. Nihai kademe olarak bant genişliğinin 

%90’a kadar daraltılması öngörülmektedir ki bu, web-sitelerinin girilmez hale gelmesi gibi 

çok ağır yaptırımlara yol açabilecektir.  

Aşağıda, değişiklikle birlikte öngörülen kademeli yaptırım sürecini bir tablo ile dikkatinize 

sunuyoruz. 

Yaptırımlar Tablosu: 

 

7253 sayılı Kanun, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğüne aykırı hareket eden sosyal 

ağ sağlayıcıların bu yükümlülüğe uygun hareket etmesi halinde cezanın nasıl infaz 

edileceğine dair düzenlemeler de getirmektedir. Buna göre, temsilci belirleme ve bildirme 

yükümlülüğü yerine getirildiği takdirde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil 

edilecektir. Reklam yasağı kaldırılacak, hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz hale 

gelecektir. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için Kurum 

erişim sağlayıcılara bildirimde bulunacaktır. 

 

Temsilci atama 
yükümlülüğüne aykırı 
davranan sosyal ağ 
sağlayıcı hakkında 10 
milyon TL idari para cezası 
uygulanacaktır. 

30 gün içerisinde karara 
uymayan sosyal ağ sağlayıcı 
hakkında 30 milyon TL 
idari para cezası 
uygulanacaktır. 

İkinci idari para cezasının 
tebliğinden itibaren otuz 
gün içerisinde bu 
yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde sosyal 
ağ sağlayıcının yeni reklam 
vermesi yasaklanır. 

Reklam yasağı kararından itibaren üç 
ay içerisinde bu kadara uymayan 
sosyal ağ sağlayıcının internet bant 
genişliğinin yüzde elli oranında 
daraltılması için Telekomünikasyon 
İletişim Başkanı, Sulh Ceza 
Hakimliği'ne başvurabilir. 

Hakim kararının 
uygulanmasından itibaren otuz 
gün içerisinde yükümlülüğün 
yerine getirilmemesi halinde, 
Telekomünikasyon İletişim 
Başkanı sosyal sağ sağlayıcının 
internet bant genişliğinin yüzde 
doksan oranına kadar 
daraltılması için Sulh Ceza 
Hakimliği'ne başvurabilir. 
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iii. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Verilerin Türkiye’de Saklanmasına İlişkin Yükümlülükleri 

5651 sayılı Kanun’a eklenen ek madde 4’ün 5. fıkrası uyarınca, Türkiye’de günlük erişimi bir 

milyondan fazla olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’deki 

kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alması 

gerekmektedir.  

 

iv. Bireylerin Başvurularına 48 Saat İçerisinde Cevap Verme Yükümlülüğü 

Yine, 5651 sayılı Kanun’a eklenen ek madde 4’ün 3. fıkrası doğrultusunda, Türkiye’den 

günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, 

Kanun’un 9. maddesi (kişilik haklarına ilişkin) ve 9/A (özel hayatın gizliliğine ilişkin) 

kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan 

itibaren kırk sekiz saat içerisinde olumlu ya da olumsuz cevap vermeleri gerekmektedir. 

Olumsuz cevaplar gerekçeli olmak zorundadır. 

Temsilcilerin verecekleri olumsuz cevapların gerekçeli olması zorunluluğuna ilişkin eleştiriler 

bulunmaktadır. Örneğin Dülger ve Onur’a göre, erişim engellemesi/içeriğin yayından 

kaldırılması kararı, kişilerin ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir karardır. Bu kararın alınmaması 

(olumsuz yanıt) ise kısıtlayıcı bir karar değildir. Ancak kanun koyucu, kısıtlayıcı karar için 

gerekçe yazılmasını öngörmez iken, içeriği yayından kaldırmayan ve ifade özgürlüğüne 

müdahalede bulunmayan kararın verilmesinde gerekçe yazılması zorunluluğu getirmektedir.
2
 

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara 5 milyon TL idari para cezası 

verilir. Sosyal ağ sağlayıcıların, bireyler tarafından yapılacak başvurulara 48 saat içerisinde 

cevap verme yükümlülüğünü yerine getirebilmek için 1 Ocak 2021’e kadar gerekli çalışmaları 

tamamlaması gerekmektedir. 

v. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Raporlama Yükümlülükleri 

Ek madde 4’ün 4. fıkrası ile, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi veya 

yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların kendilerine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya 

erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve Kanun’un 9. maddesi (kişilik haklarına 

ilişkin) ve 9/A (özel hayatın gizliliğine ilişkin) maddesi kapsamındaki içeriklere yönelik 

olarak bireyler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri 

içeren raporları altı aylık dönemlerle Kurum’a bildirmesi gerektiği düzenlemesi 

öngörülmüştür. Hazırlanacak ilk rapor 2021 yılı Haziran ayında Kurum’a bildirilmeli ve 

internet sitesinde yayımlanmalıdır. Ayrıca, başvurulara ilişkin raporun, kişisel veriler 

arındırılarak sosyal ağ sağlayıcının internet sitesinde de yayımlanması gerekmektedir.  

vi. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu 

Kanun’a eklenen geçici madde 5 uyarınca, hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile 

tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi 

dört saat içerisinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcılar, 

doğan zararın tazmininden sorumludur. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik 

sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı 

aranmayacaktır.  

                                                           
2
 Dülger, Volkan ve Özkan, Onur, “Sosyal Medya Yasası Meclis’ten Geçti: Peki, Şimdi?”, sf. 4. 
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vii. İçeriğin Çıkarılması Kararları  

Kanun’un “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” başlıklı 8. maddesi, 7253 sayılı 

Kanun’un getirdiği değişikliklerle birlikte “içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi 

kararları ile yerine getirilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. Kanun’da yer alan erişimin 

engellenmesine ilişkin diğer hükümler de bu değişiklikle uyumlu olacak şekilde revize 

edilmiştir. Dolayısıyla, önceki düzenlemeye göre erişimin engellenmesine ilişkin karar 

verilebilecek durumlarda artık içeriğin çıkarılmasına ilişkin karar da verilebilecektir.  

Kanun’un 8. maddesine göre, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının 

gereği derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içerisinde yerine 

getirilmelidir. 

Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının 

gereğini yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları kural olarak 

beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

İdari tedbir olarak verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine 

getirilmemesi halinde ise yer ve erişim sağlayıcısına on bin TL’den yüz bin TL’ye kadar idari 

para cezası verilir. İdari para cezasının verildiği andan itibaren yirmi dört saat içerisinde 

erişim sağlayıcı tarafından karar yerine getirilmez ise Kurum yetkilendirmenin iptaline karar 

verebilir. 

II. 7252 SAYILI KANUN İLE DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU 

KURULMASI 

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (“7252 sayılı Kanun”)’un Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına ilişkin 

düzenlemeler içeren maddelerine ilişkin değerlendirmelerimiz bu başlık altında dikkatinize 

sunulmaktadır. 

i. Komisyonun Kuruluşu ve Üyeleri 

7252 sayılı Kanun uyarınca; Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar 

Komisyonu (“Komisyon”) kurulmuştur. Komisyon, üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti 

grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenmek üzere 17 üyeden 

oluşmaktadır.  

ii. Komisyonun Amaçları 

Komisyon’un kuruluşunda; kanunlara, kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel 

hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici 

şekilde internetin kullanılmasını önlemek amaçlanmıştır. Komisyon bu amaçlar doğrultusunda 

alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve 

görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve bu maddede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek 

üzere kurulmuştur. Belirtilen amaçlar arasında özellikle çocukların fiziksel ve psikolojik 

gelişimine zarar verici şekilde internetin kullanılmasını önleme ifadesinin yoruma açık olması 

nedeniyle nasıl ele alınacağı ve yorumlanacağı oldukça önemlidir.  
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iii. Komisyon’un Görevleri 

Komisyon’un görevleri arasında; kendisine iletilen işleri görüşme, talep edilmesi halinde 

hazırlanan yasal düzenlemeleri inceleyerek görüş sunma, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek 

doğrultusunda görüş ve öneriler sunma, internet yoluyla işlenen suçların önlenmesi amacıyla 

görüş ve öneri sunma, bu hususlarla ilgili uluslararası gelişme ve uygulamaları izleme ve 

internet kullanımına ilişkin bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirme sayılmaktadır.  

iv. Komisyon’un Yetkileri 

Komisyon’un yetkileri ise; kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, 5651 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer 

sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek 

bulunmaktadır. Görüleceği üzere; bilgi ve belgelerin isteneceği kişiler oldukça kapsamlı 

niteliktedir. Bunu dışında Komisyon’un diğer görevleri arasında görev alanıyla ilgili faaliyet 

gösteren kuruluşların çalışmalarından yararlanabileceği ve aynı zamanda uygun bulacağı 

uzmanların görüşünü de alabileceği düzenlenmiştir.   

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve 

ilgili resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, 

tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek 

alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak 

yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 

 


