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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 13.10.2020 
Karar No : 2020/İK-YED/286 
 
Gündem Konusu    : İdari Yaptırım (Acentelik ve Bilgi/Belge Verme 

Yükümlülüklerine İlişkin Mevzuat İhlalleri 
(İrem Net – Fıratnet)) 

 
KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 

ekleri incelenmiştir. 

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı, 12’nci ve 60’ıncı maddelerine, Elektronik 

Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasına, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 4’üncü, 5’inci, 24’üncü, 43’üncü 

ve 44’üncü maddelerine ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 

 

1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve 

yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan hükme aykırı 

olarak, sunduğu elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü 

olmasına rağmen, söz konusu hizmeti şirketlerinin bayisi/acentesi olduğu anlaşılan Fıratnet 

Telekom İnternet Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi 

edinilecek şekilde vermiş olması nedeni ile İrem Net Telekomünikasyon Teknoloji San. ve 

Tic. Ltd. Şti. hakkında; 

a. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin 

ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmü ve işletmeciye 11.12.2018 

tarihli ve 2018/İK-YED/353 nolu Kurul Kararı ile aynı yükümlülüğün ihlali nedeni ile idari 

para cezası uygulandığı da dikkate alınarak aynı Yönetmeliğin “Tekerrür” başlıklı 43’üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) İdari para cezası uygulanmış bir işletmeci tarafından, 

üç yıl içinde aynı yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için, 23 üncü, 24 üncü 

ve 25 inci maddeler saklı kalmak kaydıyla, uygulanacak idari para cezası işletmecinin bir önceki 

takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar artırılabilir.” hükmü ile aynı 

Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 

2018 yılı net satış tutarı (503.078,99₺)’nın yüzde iki (%2)’si oranında idari para cezası 

uygulanması, 

b. Aynı Yönetmeliği’nin “Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi” başlıklı 33’üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan; “(1) İlgili mevzuat gereği kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi 

halinde idari para cezasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, işletmeci önce kamu hizmetinin 

gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarılır. İhlalin devamı ve kamu 

hizmetinin gereği gibi yürütülmemesinin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun 

Kurul tarafından tespiti halinde işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir. …” hükmü 

kapsamında uyarılması, 

 

hususlarına karar verilmiştir. 

     


