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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 05.10.2021 
Karar No : 2021/İK-YED/314 
 
Gündem Konusu : İdari Yaptırım (Acentelik ve Bilgi Verme Yükümlülüklerine 

İlişkin Mevzuat İhlalleri (İlknet – SoNET)) 
 
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 fıkrasının (a) 
ve (ö) bentlerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 4’üncü, 5’inci, 
25’inci ve 44’üncü maddelerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına 
İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasına 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; “ö) 
(Değişik:RG-1/5/2021-31471) Acentelik ve diğer iş modelleri: İşletmeci, yetkilendirildiği hizmete 
ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere, sunduğu hizmetlerin yaygın ve verimli pazarlanmasına 
yönelik olarak acentelik, bayilik, tek satıcılık verebileceği gibi; servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, 
servis dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetleri de alabilir. Bununla birlikte işletmeci, sunduğu 
elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti 
başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi edinilecek şekilde veremez. …” 
hükmüne aykırı olarak, sunduğu elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına 
vermekle yükümlü olmasına rağmen, İlknet İnternet Elektronik Haberleşme Ticaret Limited 
Şirketi ile acentelik ilişkisi bulunan Ooredoonet İnternet Teknolojileri ve Hizmetleri Ltd. 
Şti.’nin elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına verdiği izlenimi oluşturması 
sebebiyle İlknet İnternet Elektronik Haberleşme Ticaret Limited Şirketi hakkında; Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” 
başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “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 (86.152,53₺)’nın yüzde iki (%2)’si 
oranında idari para cezası uygulanması, 

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

yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan; “ö) 
(Değişik:RG-1/5/2021-31471) Acentelik ve diğer iş modelleri: İşletmeci, yetkilendirildiği hizmete 
ilişkin sorumluluk kendisine ait olmak üzere, sunduğu hizmetlerin yaygın ve verimli pazarlanmasına 
yönelik olarak acentelik, bayilik, tek satıcılık verebileceği gibi; servis sağlayıcılığı, çözüm ortaklığı, 
servis dağıtıcılığı ve benzeri taşeronluk hizmetleri de alabilir. Bununla birlikte işletmeci, sunduğu 
elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına vermekle yükümlü olup, söz konusu hizmeti 
başka kişi veya şirket adına sunulacak veya sunulduğu izlenimi edinilecek şekilde veremez. …” 
hükmüne aykırı olarak, sunduğu elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına 
vermekle yükümlü olmasına rağmen, Sonet İnternet Erişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi ile acentelik ilişkisi bulunan Ooredoonet İnternet Teknolojileri ve Hizmetleri 
Ltd. Şti.’nin elektronik haberleşme hizmetini kendi ad ve hesabına verdiği izlenimi 
oluşturması sebebiyle Sonet İnternet Erişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin ”Yetkilendirmeye 
ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “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 (2.629.790,64₺)’nın yüzde 
iki (%2)’si oranında idari para cezası uygulanması, 
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3. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve 

yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; ”a) 
(Değişik:RG-1/5/2021-31471) 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, Kurumumuz 01.10.2020 tarihli ve 59200 sayılı yazısı ile talep edilen 
bilgi ve belgelerin eksik gönderilmesi sebebiyle Sonet İnternet Erişim Hizmetleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliği’nin “Eksik bilgi ve/veya belge 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 ve aynı 
Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2019 
net satış tutarı (2.629.790,64₺)’nın yüzbinde iki (%0,002)’si oranında idari para cezası 
uygulanması 
 

hususlarına karar verilmiştir. 
     


