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Karar Konusu : Yasadışı İçeriğin İletilmesinin Engellenmesi Yükümlülüğünün İhlali Hakkında İdari 

Ceza Verilmesi hk. 

Karar : Kurum, 6 Mayıs 2022 tarihli ve E. 707 sayılı yazısı ile Bilişim Suçları 

Yasası'nın 21(3) maddesi uyarınca Mahkeme tarafından kendisine iletilen Erişimin 

Engellenmesi kararını yetkilendirilmiş tüm İnternet servis sağlayıcıları, mobil haberleşme 

sağlayıcıları ve sabit haberleşme sağlayıcısına ileterek bildirim anından itibaren 4 (Dört) saat 

içinde \(ararda belirtilen URL adresli ve alan adlı İnternet sitesine erişimin engellenmesini ve 

gerekli tedbirleri almasını istemiştir. 

Bilişim Suçları Yasası'nın Erişimin Engellenmesi Kararının İçeriği, Yerine Getirilmesi 

ve Sonuçları yan başlıklı 21 (3) maddesi "Erişimin engellenmesi kararının bir kopyası, 

Mahkeme tarafından derhal Kuruma gönderilir ve Kurum, kararı, aynı gün içerinde erişim 

sağlayıcılara bildirerek derhal gereğinin yerine getirilmesini ister. Erişimin engellenmesi 

kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 4 (dört) saat içinde 

yerine getirilir. " ve devamında, 

21(6) maddesi "Kurum, erişimin engellenmesi kararının gereğini derhal yerine getirmeyen 

erişim sağlayıcının yetkilendirilmesinin iptaline karar verebilir." kurallarını içermekte ve, 

Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirme, 

Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü madde 20(8)(B) "Haberleşme sağlayıcılar, yasadışı 

içeriğin iletilmesinin engellenmesi amacıyla, kullanıcılarına erişim sağladıkları yasadışı 

içeriklere erişimin engellenmesi için gerekli tedbirleri alırlar." hükmüne yer vermektedir. 

Kurum erişim engellemesi kararının ilgili haberleşme sağlayıcılara bildirilmesi anından 

itibaren 4 (Dört) saatlik sürenin sonunda inceleme yaparak Mahkeme kararı uyarınca belirtilen 

URL adresli ve alan adlı İnternet sitesine erişim engelinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol 

etmiştir. İnceleme neticesinde aşağıda isimleri verilen haberleşme sağlayıcıların Yasa uyarınca 

belirlenen zaman diliminde erişim engelini yerine getirmediğini ancak ileriki saatlerde erişim 

engeli kararının gereğini uyguladığını ve erişimi engellediğini tespit etmiştir. 

Yukarıda belirtilenler üzereni Kurul, 20.05.2022 tarih ve 2022 - K/BTHK -21.65 sayılı 

kararı ile Gizmoswift, Freenet İletişim Ltd., Megafox İletişim Ltd., Multimax İletişim Ltd., 
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Netpoint Networks Ltd. aleyhine Bilişim Suçları Yasası'nın 21(3) maddesi uyarınca 

kendilerine bildirilmesinden itibaren en geç 4 (Dört) saat içinde kararı yerine getirmeyen ancak 

her halükarda erişim engeli kararı gereğinin ileriki saatlerde yerine getirilmesinden yola çıkarak 

ilgili haberleşme sağlayıcılarına mezkur Yasa'nın 21(6) maddesi uyarınca belirlenen cezai 

hükmün uygulanmamasına ancak, Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü'nün 

20(8)(B) maddesi ile belirlenen yasadışı içeriğin iletilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli 

tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmediklerinden hareketle, Yasa'nın 99(1 )(B) 

maddesi uyarınca uyarı cezası verilmesine ve kullanıcılarına erişim sağladıkları yasadışı 

içeriklere erişimin engellenmesi için gerekli tedbirleri alarak, erişim engellemesi kararının 

kendilerine iletilmesinden sonra belirlenen sürede gereğini yapmamalarına ilişkin "Uyan" 

cezası uygulamıştır. 

Kurum, 01.01.2023 ile 08.02.2023 tarihleri arasında Mahkeme tarafından Kuruma 

gönderilen erişimin engellenmesi kararlarının aşağıda isimleri verilen haberleşme sağlayıcılar 

tarafından tekrar tekrar Yasa uyarınca belirlenen zaman diliminde yerine getirmediğini ancak 

ileriki saatlerde erişim engeli kararının gereğini uyguladığını tespit ettiğinden, Kurul, yukarıda 

yer verildiği üzere Bilişim Suçlan Yasası'nın 21(3) maddesi uyarınca Mahkeme kararının 

kendilerine bildirilmesinden itibaren en geç 4 (Dört) saat içinde karan yerine getirmeyen ancak 

her halükarda Mahkeme karan gereğinin ileriki saatlerde yerine getirilmesinden yola çıkarak 

ilgili haberleşme sağlayıcılarına mezkur Yasa'nın 21(6) maddesi uyarınca belirlenen cezai 

hükmün uygulanmamasına ancak, 

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü'nün 20(8)(B) maddesi ile 

belirlenen yasadışı içeriğin iletilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alma 

yükümlülüğünü yerine getirmediklerinden hareketle, 

Gizmoswift İnternet Ltd. hakkında, 

"Kurumun Bir Kararının İhlali" nedeni ile daha önce de Yasa'nın 99(2)(A)(ç) fıkrasına aykırılık 

oluştuğu ve Yasa'nın, Suçun Tekrarı yan başlıklı 103'üncü maddesinin l'inci fıkrası "Bu Yasa 

kapsamında işlenmiş bir suçun tekrarı halinde bu Yasada yer alan cezaların üst sınırı her seferinde bir 

kat artırılarak uygulanır" kuralı içerdiğinden, 
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Yasa'nın 99(2)(A)(ç) maddesinde yer alan cezanın üst limitinin %40 olarak yükseltilip, bir önceki yılda 

gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun %2'i oranında idari para cezası uygulanmasına ve para 

cezasının en geç 3.3.2023 tarihine kadar ödemesine ve ayrıca konu yükümlülüğü ivedilikle yerine 

getirmesine ve aykırılığın tekrarlanmaması için yasadışı içeriklere erişimin engellenmesi ile ilgili 

gerekli tedbirleri almasına, 

Freenet İletişim Ltd. hakkında, 

"Kurumun Bir Kararının İhlali" nedeni ile daha önce de Yasa'mn 99(2)(A)(ç) fıkrasına aykırılık 

oluştuğu ve Yasa'nın, Suçun Tekrarı yan başlıklı 103'üncü maddesinin ] 'inci fıkrası "Bu Yasa 

kapsamında işlenmiş bir suçun tekrarı halinde bu Yasada yer alan cezaların üst sınırı her seferinde bir 

kat artırılarak uygulanır" kuralı içerdiğinden, 

Yasa'nın 99(2)(A)(ç) maddesinde yer alan cezanın üst limitinin %30 olarak yükseltilip, bir önceki yılda 

gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun %0,75'i oranında idari para cezası uygulanmasına ve para 

cezasının en geç 3.3.2023 tarihine kadar ödemesine ve ayrıca konu yükümlülüğü ivedilikle yerine 

getirmesine ve aykırılığın tekrarlanmaması için yasadışı içeriklere erişimin engellenmesi ile ilgili 

gerekli tedbirleri almasına, 

Megafox İletişim Ltd., 

Yasa'nın 99(2)(A)(ç) maddesi uyarınca bir önceki yılda gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun 

%0,25'i oranında idari para cezası uygulanmasına ancak bu tutarın Kurul'un belirlemiş olduğu 

minimum ceza tutarının altında kalması nedeni ile minimum bedeli ödemesine ve para cezasının en geç 

en geç 3.3.2023 tarihine kadar ödemesine ve ayrıca konu yükümlülüğü ivedilikle yerine getirmesine ve 

aykırılığın tekrarlanmaması için yasadışı içeriklere erişimin engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri 

almasına, 



Karar Tarihi : 17.2.2023 
Karar No : 2023 - K/BTHK -07 .19 
Karar Konusu : Yasadışı İçeriğin İletilmesinin Engellenmesi Yükümlülüğünün İhlali Hakkında İdari 
Ceza Verilmesi hk. 

Multimax İletişim Ltd. ve, 

Netpoint Networks Ltd., hakkında, 

Y asa'nın 99(2)(A)( ç) maddesi uyarınca, bir önceki yılda gerçekleştirdikleri yıllık toplam cirolarının 

%0,25'i oranında idari para cezası uygulanmasına ve para cezasının en geç en geç 3.3.2023 tarihine 

kadar ödemesine ve ayrıca konu yükümlülüğü ivedilikle yerine getirmesine ve aykırılığın 

tekrarlanmaması için yasadışı içeriklere erişimin engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almasına, 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 
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