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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 

KARARI 

 

Karar Tarihi : 08.09.2020 

Karar No : 2020/İK-YED/254 

 

Gündem Konusu    : İdari Yaptırım (Acentelik ve Diğer İş Modellerine İlişkin 

Mevzuat İhlali (İnteraktif)) 

 

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 

ekleri incelenmiştir. 

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrası ile 60’ıncı maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 

19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim 

Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 5 numaralı 

alt bendi ve ikinci fıkrası ile 43’üncü ve 44’üncü maddelerinin birinci fıkraları, 21.12.2010 tarihli ve 

2010/DK-08/699 nolu Kurul Kararı ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 

 

1. 21.12.2010 tarihli ve 2010/DK-08/699 nolu Kurul Kararı’nın 2’nci maddesinde yer alan hükümlerine 

aykırı olarak, “aktuelsms.com”, “edirne.toplumesajpaneli.com”, “karacasms.com”, 

“giresunsms.com” ve “bizimsoft.com” internet sitelerine ilişkin olarak İnteraktif SMS 

Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından kendi internet sitesinde güncel 

olarak işletmeci ad ve hesabına işlem yapanların adı, unvanı ve irtibat bilgilerini yayımlama 

yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeni ile İnteraktif SMS Telekomünikasyon 

Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 

Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 

44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (756.066,15₺)’nın 

yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması, 

 

2. 21.12.2010 tarihli ve 2010/DK-08/699 nolu Kurul Kararı’nın 2’nci maddesinde yer alan hükümlerine 

aykırı olarak, İnteraktif SMS Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin 

acentelerine/bayilerine ait olan “babdijital.com”, “cenksms.net”, “sitemio.com” ve 

“bizimsoft.com” internet sitelerinde, hizmetin Kurumumuzca yetkilendirilmiş olan hangi 

işletmecinin ad ve hesabına sunulduğu ile işletmeci ad ve hesabına işlem yapanların adı, 

unvanı ve iletişim bilgilerinin açıkça belirtilmesini sağlama yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi nedeni ile İnteraktif SMS Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. 

hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Yetkilendirmeye 

ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer 

alan hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler 

çerçevesinde; 2018 yılı net satış tutarı (756.066,15₺)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para 

cezası uygulanması, 

 

hususlarına karar verilmiştir. 

     


