
BTK SOSYAL MEDYA DEVLERİNE CEZA KESTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”), 5651 sayılı 
Kanun’daki yeni değişiklik kapsamında öngörülen temsilci 
belirleme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle 
Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok 
gibi sosyal medya platformlarına ceza kesti. 

28 Temmuz 2020 tarihinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da 
(“5651 sayılı Kanun”) değişiklik yapılarak kanun kapsamına 
yeni bir aktör olarak “Sosyal Ağ Sağlayıcı”ları dahil edilerek, 
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ 
sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci ataması ve veri 
lokalizasyonu, içerik yayından çıkarma taleplerini yerine 
getirmek ve BTK’ya raporlama yapmak gibi önemli 
yükümlülükler getirmişti. Daha detaylı bilgi için konuya ilişkin 
hukuk bültenimize buradan ve bilgilendirici videomuza buradan 
ulaşabilirsiniz.

Sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik değişiklikler, 1 Ekim 2020 
tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte bazı kavramsal 
belirsizlikler, getirilen yeni yükümlülüklerin açık bir şekilde 
yorumlanmasına imkan vermemekteydi. BTK, sosyal ağ 
sağlayıcılar hakkında usul ve esaslara ilişkin ikincil 
düzenlemeyi, 2 Ekim 2020 tarihinde BTK Kurul Kararı (“Usul 
ve Esaslar”) olarak yayımladı.

5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikte çevrimiçi pazar 
yerleri, haber ve blog siteleri ve hatta bilgisayar oyunları gibi 
pek çok platformun sosyal ağ sağlayıcısı tanımı kapsamına 
girip girmeyeceği belirsiz durumda iken, BTK, sosyal etkileşim 
amaçlı içeriği temel hizmete ek olarak ikincil bir hizmet olarak 
sunan platformların tanım kapsamına girmeyeceğini belirledi. 
BTK ayrıca 5651 sayılı Kanun’da Türkiye’den günlük erişimi 1 
milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen veri 
lokalizasyonu yükümlülüğünün kapsamını da netleştirerek, 
verilerin Türkiye’de barındırılması kapsamında temel kullanıcı 
bilgilerine ve BTK tarafından belirlenecek diğer bilgilere öncelik 
verilmesi gerekeceğini belirtti. Son olarak BTK, Usul ve Esaslar 
ile ayrıca Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan 
sosyal ağ sağlayıcılarına ek yükümlülükler düzenleyerek, 
sosyal ağ sağlayıcılarına verilerin Türkiye’de barındırılmasını 
sağlamak için attıkları adımları periyodik aralıklarla BTK’ya 
raporlama ve Türkçe yapılan içerik çıkarma başvurularına 
Türkçe cevap verme yükümlülüğü getirdi. 

Yasa değişikliğinden bu yana sosyal medya platformları 5651 
sayılı Kanun’da getirilen katı yükümlülükler karşısında endişe 

TURKISH TELECOMS AUTHORITY FINES
SOCIAL MEDIA GIANTS

Turkey’s Information and Communication Technologies 
Authority (“ICTA”) fined social media platforms including 
Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube and TikTok 
for failing to appoint a representative in Turkey, as they were 
required to do by new amendments to Law No. 5651.

On 28 July 2020, Turkey amended Law No. 5651 on the 
Regulation of Broadcasts via the Internet and the Prevention of 
Crimes Committed Through such Broadcasts (“Internet 
Law”), introduced “social network providers” as a new actor 
subject to the Internet Law, and imposed significant obligations 
on social network providers that are accessed from Turkey 
more than 1 million times daily, including the requirement to 
appoint a representative in Turkey and to localize user data, as 
well as to process content removal requests and to report to the 
ICTA. For further information please see our previous client 
alert here, and our informative video here.

The amendments concerning social network providers entered 
into force on 1 October 2020, but several issues remained 
outstanding which prevented a clear interpretation of the new 
requirements. On 2 October 2020, the ICTA published 
secondary regulations in the form of an ICTA Board Decision 
(“Decision”) concerning the procedures and principles 
governing social network providers.

While the amendments to the Internet Law were initially not 
clear as to whether online marketplaces, news sites, blogs, or 
even computer games could be considered as social network 
providers, the ICTA clarified that platforms which enable social 
interaction merely as a secondary and ancillary service would 
not fall within the scope of this definition. The ICTA also clarified 
the data localization requirement set out under the Internet Law 
for social network providers that are accessed from Turkey 
more than 1 million times daily, and decreed that they must 
prioritize storing in Turkey data concerning fundamental user 
information and the categories of data to be identified by the 
ICTA.  The Decision also set out additional requirements for 
social network providers that are accessed from Turkey more 
than 1 million times daily, including the requirement to 
periodically report their data localization efforts to the ICTA and 
to respond to individual content removal requests in Turkish, if 
the request was filed in Turkish.

Since the introduction of the legislative amendments, social 
media platforms had been concerned about the stringent 
requirements in the Internet Law, but despite the hefty 
administrative fines proposed under the legislation, most of the 

duymakla birlikte, getirilen ağır idari para cezalarına rağmen 
bazı sosyal medya platformlarının Türkiye’de henüz temsilci 
atamaması üzerine BTK idari yaptırım sürecini başlattı. BTK, 
temsilci atamayan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına 
10’ar milyon TL idari para cezası uyguladı. Böylelikle, mevzuat 
değişikliğinin hızla yasalaşmasını takiben, şirketlerin kapsama 
girip girmediklerini analiz edip, aksiyon planı oluşturması ve 
gerekli işlemleri tamamlaması için tanınan kısıtlı vaktin 
ardından, 5651 sayılı Kanun kapsamındaki idari yaptırım süreci 
de başlamış oldu.

5651 sayılı Kanun, Türkiye’de temsilci atama yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli olarak 
artan katı yaptırımlar öngörüyor. Aykırılık devam ettikçe 
uygulanacak yaptırımlar sırasıyla, temsilci atama ve bildirim 
yükümlüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına BTK 
tarafından bildirimde bulunulması ve önce 10 milyon TL idari 
para cezası uygulanmasını içeriyor. Ssosyal ağ sağlayıcılarının 
söz konusu aykırılığının devam etmesi halinde ise daha sonra 
uygulanacak yaptırımlar 30 milyon TL idari para cezası 
uygulanması, Türkiye’de mukim vergi mükelleflerinin ilgili 
sosyal ağ sağlayıcısına reklam vermesinin, yeni sözleşme 
yapılmasının ve para transferi yapılmasının yasaklanması ve 
son olarak sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant 
genişliğinin ilk etapta en az %50 ve daha sonra da %90’a kadar 
daraltılmasını içeriyor.

social media platforms did not appoint a representative in 
Turkey. In response, the ICTA proceeded with enforcement. 
The ICTA imposed administrative fines of TRY 10 million each 
(approx. EUR 1 million) on the social network providers 
established outside of Turkey, which failed to appoint a 
representative in Turkey. This marked the start of the 
administrative enforcement process under the Internet Law, 
following the swift adoption of the legal amendments, and a 
brief grace period granted to companies to analyze whether 
they are covered, create their action plans and proceed with the 
necessary actions.

The Internet Law imposes strict enforcement measures with 
increased sanctions against social network providers which fail 
to appoint a local representative in Turkey. The enforcement 
measures to be imposed begin with an initial notice by the ICTA 
to the social network providers that fail to fulfill their obligations, 
followed by an administrative fine of TRY 10 million. If the social 
network provider does not take the necessary steps to comply, 
the following sanctions will be imposed successively: an 
administrative fine of TRY 30 million; prohibition of Turkish 
resident taxpayers from placing advertisements on the social 
network provider’s platform, signing new agreements with the 
social network provider, or making money transfers to the 
social network provider; and finally throttling of the social 
network provider’s internet traffic bandwidth by at least 50% 
initially and later up to 90%.

https://herguner.av.tr/publications/turkey-regulates-social-networks/
https://herguner.av.tr/publications/turkey-regulates-social-networks-our-video-summary/
https://herguner.av.tr/publications/turkey-regulates-social-networks/
https://herguner.av.tr/publications/turkey-regulates-social-networks-our-video-summary/
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