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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 05.03.2019 
Karar No : 2019/İK-SDD/073 
 
Gündem Konusu    : Altyapı Denetimi (Grid, T Systems) 
 
KARAR : Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı 

takrir ve ekleri incelenmiştir. 

 

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 46'ncı, 59'uncu ve 60'ıncı 

maddeleri, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 16'ncı maddesi, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk, Tahsilât Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik’in 6'ncı ve 25'inci maddeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 

Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 8'inci, 9'uncu,41’inci, 44'üncü ve 46'ncı maddeleri, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 

 

Grid Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ 

 

1. 17.07.2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’in "Yetkilendirme kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemler" başlıklı 

16'ncı maddesinde yer alan "(1) Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin elektronik 

haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri aşağıda belirtilen 

hususlara tabidir: 

… 

c) İşletmeciler izin alarak kurduğu sisteme ait bilgileri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak 

Kuruma bildirmekle yükümlüdür. … 

ç) İşletmeciler yetkilendirme ve verilen izin kapsamında kurduğu altyapı sistemlerinde yaptığı 

değişiklikleri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak Kuruma bildirir. 

… 

(2) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve 

sistemleri için öncelikle işletmecilerin yetkilendirme belgesinde belirtilen hükümler ve işletmeciler 

ile Kurum arasında imzalanmış bir sözleşme ve/veya protokol var ise bu sözleşme ve/veya protokol 

hükümleri uygulanır." hükümlerine aykırı olarak K.ÇAMLICA ve TT GAYRETTEPE adreslerinde 

kullanılan iki adet R/L için bant genişliğinin izin verilenden (28 MHz) daha yüksek (56 MHz) olarak 

kullanılması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin "Frekans kullanımına ilişkin 

ihlaller" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İşletmecinin kendisine 

tahsisli frekanslar dışında frekans kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 

 

Grid Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ hakkında 2017 yılı net satış tutarı (11.998.601,96TL)’nın 

onbinde sekiz (%0,08)’i oranında idari para cezası uygulanması, 

 

T Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti. 

 

2. 17.07.2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’in "Yetkilendirme kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemler" başlıklı 

16'ncı maddesinde yer alan "(1) Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin elektronik 

haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri aşağıda belirtilen 

hususlara tabidir: 
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… 

c) İşletmeciler izin alarak kurduğu sisteme ait bilgileri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak 

Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

ç) İşletmeciler yetkilendirme ve verilen izin kapsamında kurduğu altyapı sistemlerinde yaptığı 

değişiklikleri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak Kuruma bildirir. 

… 

(2) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve 

sistemleri için öncelikle işletmecilerin yetkilendirme belgesinde belirtilen hükümler ve işletmeciler 

ile Kurum arasında imzalanmış bir sözleşme ve/veya protokol var ise bu sözleşme ve/veya protokol 

hükümleri uygulanır." hükümlerine aykırı olarak LEVENT POP – GARANTİBANK LEVENT 

noktalarında kullanılan iki adet R/L için kendisine tahsisli frekanslar dışında frekans kullanması 

nedeniyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin "Frekans 

kullanımına ilişkin ihlaller" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 

"İşletmecinin kendisine tahsisli frekanslar dışında frekans kullanması halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır." 

hükmü ile aynı Yönetmeliğin 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 

T Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti hakkında 2017 yılı net satış tutarı (67.833.182,41 TL)’nın 

onbinde sekiz (%0,08)’i oranında idari para cezası uygulanması 

 

hususlarına karar verilmiştir. 

     
 


