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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU’NUN  

“SOSYAL AĞ SAĞLAYICI HAKKINDA USUL VE ESASLAR”A  

İLİŞKİN KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (“BTK”) 29.09.2020 tarihli ve 2020/DK-İD/274 sayılı 

Kararı (“Karar”) ile sosyal ağ sağlayıcı hakkında usul ve esaslar düzenlenmiş, ilgili Karar 02.10.2020 

tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un (“İnternet Yasası”) ek 4. maddesi dayanak 

gösterilerek hazırlanan bu Karar’a ilişkin açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. 

1. Sosyal Ağ Sağlayıcı Kavramı  

İnternet Yasası ve BTK Kararı’nda belirtildiği haliyle, 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. 

 

2. Sosyal Ağ Sağlayıcının Yükümlülükleri ve Yaptırımlar  

 

A. Temsilci Belirleme Zorunluluğu 

Yükümlülükler 

Yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci 

olarak belirlemekle yükümlüdür. Temsilcinin tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişinin Türkiye’de 

kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişiliği kazanmış olması gerekmektedir. Gerçek kişilerin ise, 

Türk vatandaşı olması zorunludur. 

Sosyal ağ sağlayıcı, temsilci veya temsilcilerinin Türkiye’deki tebligata yarar adresi ile e-posta 

adresine, temsilcinin kayıtlı elektronik posta adresi bulunuyorsa bu bilgilerine, kolayca görülebilecek 

ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer vermelidir. Bu bilgilerde meydana gelecek 

değişiklikler, derhal internet sitesinde yayımlanmalıdır. 

Ek olarak, sosyal ağ sağlayıcı, temsilci veya temsilcilerin kimlik, unvan ve iletişim bilgilerini BTK’ya 

bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde, en geç yirmi dört saat içerisinde 

BTK’ya bildirim yapılmalıdır. 

Yaptırımlar 

Sosyal ağ sağlayıcının en az bir temsilci belirlememesine, 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. 
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Hâkim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ya gönderilecektir. 

Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından 

yerine getirilmelidir. 

Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde; verilen idari para 

cezalarının dörtte biri tahsil edilmesi, reklam yasağı kaldırılması öngörülmüştür. Bu durumda, hakim 

kararları kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin 

sona erdirilmesi için ise, erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacaktır. 

 

B. Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplandırılmasına İlişkin Yükümlülükler 

Yükümlülükler 

Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, İnternet Yasası’nın “içeriğin yayından çıkarılması 

ve erişimin engellenmesi” başlıklı 9. ve “özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin 

engellenmesi” başlıklı 9/A maddesi kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak 

başvurulara cevap vermekle yükümlüdür. Bu başvuruların kolaylıkla alınabilmesi için, sosyal ağ 

sağlayıcı, başvurunun Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlamalıdır. Başvuruların 

Türkçe yapılması halinde, sosyal ağ sağlayıcının vereceği cevap da Türkçe olmalıdır. 

Sosyal ağ sağlayıcı, başvurulara başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da 

gerekçesi belirtilmek kaydıyla olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. 

Yaptırımlar 

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ 

sağlayıcıya BTK Başkanı tarafından beş milyon TL idari para cezası verilir. 

BTK, bu yükümlülüğün yerine getirilmediği gerekçesiyle yapılan başvuruları raporlama dönemlerinde 

toplu olarak değerlendirir. Yapılacak olan bu değerlendirmede; 

 

BTK'nın bildiriminden 
itibaren 30 gün içinde 
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 karara uymayan 
sosyal ağ sağlayıcının internet bant 
genişliğinin yüzde elli daraltılması için 
BTK Başkanı, Sulh Ceza Hakimliği'ne 
başvurabilir. 

Hakim kararının 
uygulanmasından itibaren otuz 
gün içerisinde yükümlülüğün 
yerine getirilmemesi halinde, 
BTK Başkanı sosyal sağ 
sağlayıcının internet bant 
genişliğinin yüzde doksan 
oranına kadar daraltılması için 
Sulh Ceza Hakimliği'ne 
başvurabilir. 
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a) Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüğünü etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli sistemleri 

kurup kurmadığı, 

b) Sosyal ağ sağlayıcının belirli kişilere veya kurumlara düzenli olarak olumsuz cevap vermesi, 

c) BTK Kararı’nda belirlenen süreye sistematik olarak aykırı davranılması, 

d) Başvurulara verilen olumsuz cevapların gerekçesiz olması  

hususları göz önünde bulundurulur. 

 

C. Raporlama Yükümlülüğü 

Yükümlülükler 

Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya 

erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin 

istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle BTK’ya 

bildirmekle yükümlüdür. Rapor ayrıca, kişisel verilerden arındırılarak sosyal ağ sağlayıcının kendi 

internet sitesinde de yayımlanır. 

Yaptırımlar 

Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya BTK Başkanı tarafından on 

milyon TL idari para cezası verilir. 

 

D. Verilerin Türkiye’de Barındırılmasına İlişkin Yükümlülükler 

Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de 

barındırma yönünde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu tedbirler alınırken, temel kullanıcı 

bilgileri ile BTK tarafından bildirilebilecek hususlara ilişkin verilerin Türkiye’de barındırılması 

hususlarına öncelik verilmelidir.  

Ayrıca, sosyal ağ sağlayıcı, her raporlama döneminde BTK tarafından bildirilen hususları da 

kapsayacak şekilde BTK’ya bilgi verecektir. 

 

E. Temsilcinin Görevleri 

Temsilciler; 

a) BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim 

veya talepleri, 

b) Kişiler tarafından İnternet Yasası kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını, 

c) Raporlama faaliyetlerini, 

d) Sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve 

yükümlülükleri, 

e) İnternet Yasası kapsamındaki diğer yükümlülükleri  

yerine getirmelidir. 

 

 

 

F. İdari ve Adli Para Cezalarının Uygulanması 
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Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı hakkında İnternet Yasası’nın “içeriğin çıkarılması ve erişimin 

engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi” başlıklı 8. ve “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” başlıklı 8/A maddesi kapsamında bir milyon TL 

idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.   

İnternet Yasası’nın “içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi” 

başlıklı 8. ve “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” başlıklı 9. maddesi kapsamında 

ise elli bin gün olarak adli para cezası verilecektir. 

İdari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak 

uygulanacaktır. 

 

G. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu 

Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya 

bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi 

engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu hukuki 

sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava 

açılması ile sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’den günlük erişiminin bir milyondan fazla olması şartı 

aranmaz. 

 

H. Mevzuat Kapsamının Değerlendirilmesine İlişkin Talepler 

Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’den günlük erişiminin bir milyonun altında olması durumunun süreklilik 

arz ettiği hallerde, sosyal ağ sağlayıcıların hukuki sorumluluğunu düzenleyen 22. madde saklı kalmak 

kaydıyla, kendisinin kapsam dışında olduğuna dair BTK’ya talepte bulunabilir. 

Bu talebin uygun bulunması halinde, BTK, sosyal ağ sağlayıcıya, sosyal ağ sağlayıcıların hukuki 

sorumluluğunu düzenleyen 22. madde saklı kalmak kaydıyla, kapsam dışında olduğunu bildirir. Talep 

reddedilirse, yeniden kapsamda olduğuna dair bildirimde bulunur. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda 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. 

 

 


