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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 

KARARI 

 

Karar Tarihi : 27.12.2022 

Karar Sayısı : 2022/İK-YED/412 

Gündem Konusu : Bazı İşletmecilerin Acentelik ve Bilgi Verme İle İlgili 

Mevzuat İhlalleri 

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 

ekleri incelenmiştir. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 6'ncı, 12'nci ve 60'ıncı maddeleri, Elektronik 

Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) 

ve (ö) bendleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 4'üncü, 5'inci, 

25'inci, 41'inci, 44'üncü maddeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına 

İlişkin Yönetmelik'in 10'uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 13'üncü maddesi, Kurumumuz ile Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 

İmtiyaz Sözleşmesi'nin 23'üncü maddesi, Kurumumuz ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 

İşletme A.Ş. arasında imzalanmış olan Görev Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesi, Kurumumuz ile Turkcell 

İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan GSM PAN-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve 

İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin (c) fıkrası, 

Kurumumuz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan IMT-2000/UMTS Altyapılarının 

Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi'nin 3'üncü 

maddesinin (b) fıkrası, Kurumumuzca Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye verilen 27.10.2015 tarihli 

Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki'nde yer alan IMT Altyapılarının Kurulması ve 

İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi'nin 2'nci maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi, Kurumumuz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 

GSM PAN-Avrupa Mobil Telefon Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin 

İmtiyaz Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin (c) fıkrası, Kurumumuz ile Vodafone Telekomünikasyon 

A.Ş. arasında imzalanan IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin 

Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin (b) fıkrası, Kurumumuzca Vodafone 

Telekomünikasyon A.Ş.'ye verilen 27.10.2015 tarihli Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki 

Belgesi Eki'nde yer alan IMT Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına 

İlişkin Hak ve Yükümlülükler Belgesi'nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Kurumumuz ile 

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan GSM 1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon 

Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi'nin 3'üncü 

maddesinin (c) fıkrası, Kurumumuz ile TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan IMT-

2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz 

Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin (b) fıkrası, Kurumumuzca TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye 

verilen 27.10.2015 tarihli Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi Eki'nde yer alan IMT 

Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Hak ve Yükümlülükler 

Belgesi'nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ilgili diğer mevzuata istinaden, 

1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Alfa İletişim Hizmetleri Pazarlama Ticaret A.Ş.'nin acente/bayisi olan KB Telekom Hiz. San. Tic. 

Ltd. Şti. tarafından YMN İnşaat Orman Ürünleri ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.'ye alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Alfa İletişim Hizmetleri Pazarlama Ticaret A.Ş. hakkında, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 
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oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin;  5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı 

Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı 

net satış tutarı olan 22.874.769,43.-TL'nin onbinde sekiz (%0,08)'i oranında idari para cezası 

uygulanması, 

2. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin altı numaralı alt bendinde 

yer alan; "6) İşletmecinin acente/bayilerinin adı, unvanı, adresi, telefonu ve varsa internet sitesi 

bilgilerinin güncel olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde işletmecinin internet sitesinde yayımlanması 

zorunludur. İşletmeci, acente/bayilerinin Kurum tarafından belirlenecek standartlara uymasını 

sağlamakla ve bunlara ilişkin personel listesi de dâhil olmak üzere bilgileri, belirlenecek periyotlarla 

Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmüne aykırı olarak, https://www.oristelekom.com 

adresinde bazı bayi bilgilerine yer verilmemiş olması (Abone Sepeti, AvantajNet, 3M Digital, 5 

Bilişim Bilgisayar, Abone Merkezim, Dostel Teknoloji, Ank Teknoloji gibi firmalar 

https://www.alfailetisim.com.tr adresinde bayi olarak belirtilmesine rağmen 

https://www.oristelekom.com adresinde belirtilmemiştir) nedeniyle Alfa İletişim Hizmetleri 

Pazarlama Ticaret A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 

5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine 

getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 

idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 22.874.769,43.-TL'nin 

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

3. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Abone Sepeti Bilişim 

Teknolojileri A.Ş. tarafından Erdi Mollamemişoğlu'na alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 

Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki 

takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) 

İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini 

yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) 

kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i 

oranında idari para cezası uygulanması, 

4. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin altı numaralı alt bendinde 

yer alan; "6) İşletmecinin acente/bayilerinin adı, unvanı, adresi, telefonu ve varsa internet sitesi 

bilgilerinin güncel olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde işletmecinin internet sitesinde yayımlanması 

zorunludur. İşletmeci, acente/bayilerinin Kurum tarafından belirlenecek standartlara uymasını 

sağlamakla ve bunlara ilişkin personel listesi de dâhil olmak üzere bilgileri, belirlenecek periyotlarla 

Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmüne aykırı olarak, Digital Platform Teknoloji Hizmetleri 

A.Ş. internet adresinde Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye yer verilmemiş olması 

https://www.oristelekom.com/
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nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin 

bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: 

a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini 

yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) 

kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 72.528.628,55.-TL'nin binde 

sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

5. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; "Kuruma bilgi 

ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi kapsamında istenen veya düzenli 

olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen süre 

içerisinde vermekle yükümlüdür." hükmüne aykırı olarak, Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş. 

ve Anadolu Digital firmasının Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi 

olmasına rağmen Kurumumuzun 29.12.2021 tarihli ve 84995 sayılı yazısı ile talep edilen 

acente/bayi listesine Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından gönderilen 

12.01.2022 tarihli cevabi yazıda acente/bayisi Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve 

Anadolu Digital'e yer verilmemesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Eksik bilgi ve/veya bilgi 

verilmesi" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "(1) Kurum tarafından talep edilen her 

türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin eksik 

olması durumunda, 44 üncü maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya 

işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisi (%0,002) oranında idari para 

cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 72.528.628,55.-TL'nin yüzbinde iki (%0,002)'si 

oranında idari para cezası uygulanması, 

6. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Babaoğlu Teknoloji Sistemleri 

İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Mustafa Alıcı firmasına alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen 

hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari 

para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine 

ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin 

olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 

44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 72.528.628,55.-

TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

7. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin YKM Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. ile doğrudan 

acentelik/bayilik ilişkisi bulunmamasına rağmen, YKM Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. ile Cem Özbey 

arasında taşeron sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmede Digital Platform Teknoloji 



 4/16 

Hizmetleri A.Ş. (Digitürk ticari markası ile) hizmetlerinin de yer aldığı, Mustafa Durdabak 

tarafından YKM Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.'ye fatura düzenlendiği ve söz konusu faturada 

"Digitürk müşteri temini hizmet bedeli" kaleminin de yer aldığı tespit edildiğinden, YKM Bilişim 

San. Tic. Ltd. Şti. firmasının Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin alt acente/bayisi 

olarak faaliyette bulunması nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 

oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” 

başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 

72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

8. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan İlim Elektrik İletişim 

Haberleşme Bilgi Teknolojileri İnşaat Tic. Ltd. Şti. tarafından Ank Teknoloji İletişim Tic. Ltd. 

Şti. firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 

hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye 

ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer 

alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda 

belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) 

Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü 

ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi 

halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

"Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış 

tutarı olan 72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

9. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan İlim Elektrik İletişim 

Haberleşme Bilgi Teknolojileri İnşaat Tic. Ltd. Şti. tarafından Zen E-Ticaret İletişim Danışmanlık 

Ltd. Şti. firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri 

A.Ş. hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye 

ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer 

alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda 

belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) 

Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü 

ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi 

halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

"Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış 

tutarı olan 72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

10. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 
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yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Tek Gıda Medya Dağıtım ve 

Paz. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından Ank Teknoloji İletişim Tic. Ltd. Şti. firmasına alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 

oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” 

başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 

72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

11. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Tek Gıda Medya Dağıtım ve 

Paz. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından By Eroğlu Elektronik Enerji Dan. Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 

firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 

hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye 

ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer 

alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda 

belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) 

Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü 

ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi 

halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

"Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış 

tutarı olan 72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

12. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Tek Gıda Medya Dağıtım ve Paz. 

Tic. San. Ltd. Şti. tarafından F&B İletişim Fahri Baran firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi 

nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin 

bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: 

a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini 

yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) 

kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i 

oranında idari para cezası uygulanması, 

13. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 
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yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Tek Gıda Medya Dağıtım ve 

Paz. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından Med İletişim Muhammet Emin Doğrul firmasına alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 

oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” 

başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2019 yılı net satış tutarı olan 

57.568.834,97.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

14. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Tek Gıda Medya Dağıtım ve 

Paz. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından NB İletişim Necmi Başpınar firmasına alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen 

hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari 

para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine 

ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin 

olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 

44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde, 2021 yılı net satış tutarı olan 72.528.628,55.-

TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

15. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Tek Gıda Medya Dağıtım ve 

Paz. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından YK Company Group Onurcan Yılan firmasına alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Digital Platform Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 

oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” 

başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 

72.528.628,55.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

16. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 
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yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan 10A Sistem Bilişim 

Sistemleri Erbil Yılmaz tarafından Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 

oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” 

başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2020 yılı net satış tutarı olan 

394.159.001,53.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

17. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; "Kuruma bilgi 

ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi kapsamında istenen veya düzenli 

olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen süre 

içerisinde vermekle yükümlüdür." hükmüne aykırı olarak, 10A Sistem Bilişim Sistemleri Erbil 

Yılmaz firması ve Bireysel ve Kurumsal İnternet Hizmetleri Mert Yükler firması Andromeda TV 

Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olmasına rağmen, Kurumumuzun 

29.12.2021 tarihli ve 84997 sayılı yazısı ile talep edilen acente/bayi listesine Andromeda TV 

Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. tarafından gönderilen 13.01.2022 tarihli ve 53496 sayılı Kurum 

evrak girişli cevabi yazıda acente/bayisi 10A Sistem Bilişim Sistemleri Erbil Yılmaz ile Bireysel 

ve Kurumsal İnternet Hizmetleri Mert Yükler firmalarına yer verilmemesi nedeniyle Andromeda 

TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Eksik bilgi ve/veya bilgi verilmesi" başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan; " (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında 

verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin eksik olması durumunda, 44 üncü maddede yer alan 

ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 

yüzbinde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 

464.111.528,16.-TL'nin yüzbinde iki (%0,002)'si oranında idari para cezası uygulanması, 

18. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan Eve İnternet İletişim 

Hiz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Esan Vinç İnşaat Metal San. Tic. Tevfik Kaan 

Üçüncüoğlu firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform 

İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 

"Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı 

alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-

25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin 

birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü 

ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 
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2021 yılı net satış tutarı olan 464.111.528,16.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası 

uygulanması, 

19. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan Eve İnternet İletişim 

Hiz. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Yıldız Telekom Erdal Halil İbrahim Yıldız firmasına alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 

oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” 

başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 

464.111.528,16.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

20. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin YKM Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. ile doğrudan 

acentelik/bayilik ilişkisi bulunmamasına rağmen, YKM Bilişim ile Cem Özbey arasında taşeron 

sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmede Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. 

(Dsmart ticari markası ile) hizmetlerinin de yer aldığı, Cem Özbey tarafından YKM Bilişim'e 

fatura düzenlendiği ve söz konusu faturada "Dsmart İnternet ve TV müşteri temini hizmet 

bedeli" kaleminin de yer aldığı tespit edildiğinden, YKM Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin alt acente/bayisi olarak faaliyette 

bulunması nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen 

hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari 

para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine 

ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin 

olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 

44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 464.111.528,16.-

TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

21. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan KB Telekom Hiz. San. 

Tic. Ltd. Şti. tarafından YMN İnşaat Orman Ürünleri ve Metal San. Tic. Ltd. Şti firmasına alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 
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oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” 

başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde 

her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım 

ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 

464.111.528,16.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

22. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; " 1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan Netcom Teknoloji 

Reklamcılık İletişim Otomotiv Ticaret Ltd. Şti. tarafından E Dijital Teknoloji Tic. Ltd. Şti. 

firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği 

A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye 

ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer 

alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda 

belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) 

Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü 

ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi 

halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

"Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış 

tutarı olan 464.111.528,16.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

23. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan Netcom Teknoloji 

Reklamcılık İletişim Otomotiv Ticaret Ltd. Şti. tarafından Tursat Çağrı Merkezi ve Kargo 

Hizmetleri A.Ş. firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital 

Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 

5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine 

getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 

idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ 

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası 

verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 464.111.528,16.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i 

oranında idari para cezası uygulanması, 

24. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan Yön İletişim Niyazi 

Başpınar firması tarafından Ank Teknoloji İletişim Tic. Ltd. Şti. firmasına alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen 
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hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari 

para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine 

ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin 

olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 

44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 464.111.528,16.-

TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

25. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan Yön İletişim Niyazi 

Başpınar firması tarafından Karaca Grup Aydın Karaca firmasına alt acentelik/bayilik verilmesi 

nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para 

cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin 

yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 

yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı 

ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde, 2021 yılı net satış tutarı olan 464.111.528,16.-TL'nin 

binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

26. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan Yön İletişim Niyazi 

Başpınar firması tarafından Tet İletişim Tuğberk Tetikoğlu firmasına alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen 

hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari 

para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine 

ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin 

olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 

44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 464.111.528,16.-

TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

27. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak 

Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.'nin acente/bayisi olan BM Bilişim 

Telekomünikasyon Bilgisayar Elektronik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 

Optimum IT Tasarım Ticaret Ltd. Şti.'ye alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Andromeda TV 

Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 
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beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 

5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine 

getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 

idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ 

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası 

verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde 2020 yılı net satış tutarı olan 394.159.001,53.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i 

oranında idari para cezası uygulanması, 

28. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin iki numaralı alt bendinde 

yer alan; "2) Elektronik haberleşme hizmetinin sunumunda kullanılan her türlü yazılım veya yazılımın 

lisansı ile donanımın işletmeciye ait olması veya ilgili mevzuat çerçevesinde işletmeci tarafından temin 

edilmesi gerekir." hükmüne aykırı olarak, Mernet İnternet Hizmetleri Elektronik Eşya İthalat 

İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin elektronik haberleşme hizmeti sunumunda kullanılan 

altyapısının bir kısmının acente/bayisi olduğu tespit edilen Ahmet Hamvi'ye ait olması 

nedeniyle Mernet İnternet Hizmetleri Elektronik Eşya İthalat İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 

hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye 

ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer 

alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda 

belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) ) (Ek:RG-25/5/2019-30784) 

Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü 

ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 

2021 yılı net satış tutarı olan 1.191.518,10.-TL'nin yüzde iki (%2)'si oranında idari para cezası 

uygulanması, 

29. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan BM Bilişim 

Telekomünikasyon Bilgisayar Elektronik Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 

Optimum IT Tasarım Ticaret Ltd. Şti.'ye alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle Millenicom 

Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 

5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine 

getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 

idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2019 yılı net satış tutarı olan 206.497.003,85,-TL'nin 

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

30. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Giza İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti 

tarafından Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim 
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yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin;? 

5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine 

getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 

idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ 

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası 

verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 6.865.092.330,27.-TL'nin yüzbinde dört (%0,004)'ü 

oranında idari para cezası uygulanması, 

31. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Giza İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti 

tarafından YKM Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.'ye alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin;? 

5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine 

getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 

idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ 

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası 

verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 6.865.092.330,27.-TL'nin yüzbinde dört (%0,004)'ü 

oranında idari para cezası uygulanması, 

32. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin altı numaralı alt bendinde 

yer alan; "6) İşletmecinin acente/bayilerinin adı, unvanı, adresi, telefonu ve varsa internet sitesi 

bilgilerinin güncel olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde işletmecinin internet sitesinde yayımlanması 

zorunludur. İşletmeci, acente/bayilerinin Kurum tarafından belirlenecek standartlara uymasını 

sağlamakla ve bunlara ilişkin personel listesi de dâhil olmak üzere bilgileri, belirlenecek periyotlarla 

Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmüne aykırı olarak, www.safak.net.tr adresinde (sadece 

Hatay ve Mersin adına yer verildiği tespit edilmiştir) acente/bayi bilgilerine yer verilmemesi 

nedeniyle Şafaknet Telekomünikasyon Ticaret Limited Şirketi hakkında, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen 

hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari 

para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine 

ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

"Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış 

tutarı olan 3.047.441,43.-TL'nin binde sekiz (%0,8)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

33. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Telekomat Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin acente/bayisi olan Ekonet 

Dijital-Tuğçe Pazarlıoğlu firması tarafından TSM-Sevil Demirörs firmasına alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle Telekomat Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" 

başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) 



 13/16 

Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen 

oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve 

diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı 

Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı 

net satış tutarı olan 31.643.230,81.-TL'nin onbinde sekiz (%0,08)'i oranında idari para cezası 

uygulanması, 

34. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin altı numaralı alt bendinde 

yer alan; "6) İşletmecinin acente/bayilerinin adı, unvanı, adresi, telefonu ve varsa internet sitesi 

bilgilerinin güncel olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde işletmecinin internet sitesinde yayımlanması 

zorunludur. İşletmeci, acente/bayilerinin Kurum tarafından belirlenecek standartlara uymasını 

sağlamakla ve bunlara ilişkin personel listesi de dâhil olmak üzere bilgileri, belirlenecek periyotlarla 

Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmüne aykırı olarak, www.telekomat.com.tr ile 

www.telekomat.net adreslerinde acente/bayilerin bilgilerine yer verilmemesi (Ekonet Dijital-

Tuğçe Pazarlıoğlu firmasına yer verilmediği, her iki sitede yer alan bayi bilgilerinin birbirinden 

farklı olduğu ve bazı bayilerin telefon bilgilerine yer verilmediği tespit edilmiştir) nedeniyle 

Telekomat Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen 

hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari 

para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine 

ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

"Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış 

tutarı olan 31.643.230,81.-TL'nin onbinde sekiz (%0,08)'i oranında idari para cezası uygulanması, 

35. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Amil İletişim Hizmetleri Turizm İnşaat 

Ticaret Ltd. Şti. tarafından Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para 

cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin 

yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 

yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" 

başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2020 yılı net satış tutarı olan 

9.711.442.898,44.-TL'nin yüzbinde dört (%0,004)'ü oranında idari para cezası uygulanması, 

36. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin acente/bayisi olan Amil İletişim Hizmetleri Turizm İnşaat 

Ticaret Ltd. Şti. tarafından Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle, Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin 

bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: 

http://www.telekomat.com.tr/
http://www.telekomat.net/
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a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini 

yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) 

kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde 2020 yılı net satış tutarı olan 12.912.428.640,49.-TL'nin yüzbinde dört 

(%0,004)'ü oranında idari para cezası uygulanması, 

37. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Kurumumuz tarafından Erol Ticaret Tanju Erol firmasında yapılan incelemede, Erol Ticaret 

Tanju Erol firmasının Türk Telekomünikasyon A.Ş. adına çağrı merkezi hizmeti sunduğu, Erol 

Ticaret Tanju Erol firması tarafından Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin alt bayisi olarak 

faaliyette bulunulduğunun, arama yapılarak kampanya sunulduğunun, randevu 

oluşturulduğunun, daha sonra saha ekiplerinin bu randevulara giderek satış yaptığının beyan 

edildiği, firmada Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin logolarının asılı olduğu, Türk 

Telekomünikasyon A.Ş.'nin Erol Ticaret Tanju Erol firması ile hiçbir hukuki ya da ticari ilişkisi 

bulunmadığını beyan ettiği göz önüne alınarak, Erol Ticaret Tanju Erol firmasının Türk 

Telekomünikasyon A.Ş.'nin alt acente/bayisi olarak faaliyette bulunması nedeniyle Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 

beş numaralı alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim 

yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 

5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine 

getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar 

idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ 

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası 

verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı 14.690.327.391,75.-TL'nin yüzbinde dört (%0,004)'ü 

oranında idari para cezası uygulanması, 

38. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

TTNET A.Ş.'nin acente/bayisi olan Amil İletişim Hizmetleri Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti. 

tarafından Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye alt acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle, 

TTNET A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 

"Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı 

alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-

25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde 2020 yılı net satış tutarı olan 8.709.902.772,70 TL'nin yüzbinde dört (%0,004)'ü 

oranında idari para cezası uygulanması, 

39. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan Superbox hizmetinin pazarlanmasında 
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Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve onun bayisi olan Giza İletişim San. Ltd. Şti.'nin yer 

aldığı, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Superbox hizmeti kapsamında Turkcell İletişim 

Hizmetleri A.Ş.'nin fiili acente/bayisi gibi hareket ettiği, Superbox hizmeti çerçevesinde 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fiili acente/bayisi olan Superonline İletişim Hizmetleri 

A.Ş.'nin Giza İletişim San. Ltd. Şti.'ye alt acentelik/bayilik vermesi nedeniyle Turkcell İletişim 

Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 

"Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı 

alt bendinde yer alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-

25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır." hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 20.839.281.736,48.-TL'nin yüzbinde dört 

(%0,004)'ü oranında idari para cezası uygulanması, 

40. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.'nin acente/bayisi olan Callay Çağrı Merkezi 

Haberleşme Danışmanlık Özel Eğitim ve Müşteri Hizmetleri Maden Hafriyat İnşaat Otomotiv 

Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti. tarafından Abone Sepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye alt 

acentelik/bayilik verilmesi nedeniyle, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye 

ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer 

alan; "(1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda 

belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) 

Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü 

ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 

2020 yılı net satış tutarı olan 2.184.123.080,83.-TL'nin yüzbinde üç (%0,003)'ü oranında idari para 

cezası uygulanması, 

41. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik 

Hizmetleri A.Ş. tarafından İnterlight İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para 

cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin 

yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 

yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı 

ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 3.761.196.057,27.-TL'nin 

yüzbinde dört (%0,004)'ü oranında idari para cezası uygulanması, 

42. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 
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hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin acente/bayisi olan Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik 

Hizmetleri A.Ş. tarafından Satpa İletişim Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti'ye alt acentelik/bayilik verilmesi 

nedeniyle Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 

Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki 

takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) 

İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini 

yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) 

kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde 2019 yılı net satış tutarı olan 2.025.155.277,78.-TL'nin yüzbinde dört 

(%0,004)'ü oranında idari para cezası uygulanması, 

43. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin acente/bayisi olan Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik 

Hizmetleri A.Ş. tarafından İnterlight İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye alt acentelik/bayilik 

verilmesi nedeniyle Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para 

cezası uygulanır: a) İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin 

yükümlüklerini yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 

yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı 

ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2021 yılı net satış tutarı olan 13.721.769.482,41.-TL'nin 

yüzbinde dört (%0,004)'ü oranında idari para cezası uygulanması, 

44. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin "İşletmecilerin hak 

ve yükümlülükleri" başlıklı 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin bir numaralı alt bendinde 

yer alan; "1) İşletmecinin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak işletmeci ad ve 

hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez." hükmüne aykırı olarak, 

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin acente/bayisi olan Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik 

Hizmetleri A.Ş. tarafından Satpa İletişim Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti'ye alt acentelik/bayilik verilmesi 

nedeniyle Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 

Yaptırımlar Yönetmeliğinin "Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendinin beş numaralı alt bendinde yer alan; " (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki 

takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) 

İşletmecinin; 5) (Ek:RG-25/5/2019-30784) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini 

yerine getirmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) 

kadar idari para cezası uygulanır." hükmü ve “İçtima” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan “ (2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ile aynı Yönetmeliğin "Yaptırım ölçütleri" başlıklı 44'üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde 2019 yılı net satış tutarı olan 10.429.506.649,33.-TL'nin yüzbinde dört 

(%0,004)'ü oranında idari para cezası uygulanması, 

hususlarına karar verilmiştir. 

     


