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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 01.11.2019 
Karar No : 2019/İK-SYD/263 
 
Gündem Konusu    : İdari Yaptırım (Bildirim İhlalleri 

(TURGUTLU TRUNK, FEZA NET, OKTH LTD.)) 
 

KARAR : Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (r) bendi ile 46’ncı maddesi, 07.08.2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, 
Tahakkuk, Tahsilat, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 25’inci maddesi, 17.07.2009 tarihli ve 
27291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesi, 15.02.2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 
9, 41,43, 44 ve 46’ncı maddeleri, İşletmeci ile Kurumumuz arasında imzalanan Bildirim ve/veya 
Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir 
Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları 
Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme’nin 4’üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuata 
istinaden 
 
1. OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd.Şti.’nin, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in “Yetkilendirme kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemler” başlıklı 16’ncı 
maddesinde yer alan; 
“(1) Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya 
altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri aşağıda belirtilen hususlara tabidir: 
… 
c) İşletmeciler izin alarak kurduğu sisteme ait bilgileri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri işletmecileri ise ayrıca, 
elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin 
bildirimler ile birlikte hizmet sunulan sistem kapsama alanı haritalarını da Kuruma göndermekle 
yükümlüdür. 
… 
(2) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve 
sistemleri için öncelikle işletmecilerin yetkilendirme belgesinde belirtilen hükümler ve işletmeciler 
ile Kurum arasında imzalanmış bir sözleşme ve/veya protokol var ise bu sözleşme ve/veya protokol 
hükümleri uygulanır.” hükmü ile Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 
Sözleşme’nin “Ruhsatname İşlemleri” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan; 
“a) İşletmeci, Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı kapsamında kurulan ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu kapsamında bulunan alt yapı teçhizatına ait sistem bildirim formlarını eksiksiz 
olarak doldurarak sistemin kurulmasını müteakip, o aya ait bilgiler takip eden ayın son iş günü 
itibariyle, 
… 
c) İşletmeci, vermekte olduğu hizmete dahil olan ve hizmetten ayrılan (aboneliği/kullanıcılığı 
iptal edilen) cihaz sayılarını işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın son iş günü itibariyle, 
BTK’ya bildirecektir. …” hükmüne aykırı olarak; 
 

 Satel Gayrimenkul AŞ (Fairmont Quasar İstanbul) abonesineait OKTH bildirimlerini 
Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim ihlalinde bulunması nedeniyle OKTH Ortak Kullanımlı 
Tel. Hizm. Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
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“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41, 43 ve 
44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 
sayılı Kurul Kararı ile işletmeciye idari para cezası uygulandığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (1.082.921,12TL)’nın yüzde üç (%3)’ü oranında idari para cezası 
uygulanması, 
 

 Çeçen Sok. No:25, Üsküdar/İSTANBUL adresindeki “Pronet Güv.Hizm.AŞ” abonesine ait bir (1) 
simpleks kanalının bildirimlerini Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim ihlalinde bulunması 
nedeniyle OKTH Ortak Kullanımlı Tel. Hizm. Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41, 43 ve 
44’üncü maddesindeki ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye idari para cezası uygulandığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (1.082.921,12TL)’nın yüzde üç (%3)’ü oranında idari para cezası 
uygulanması, 
 

 Marmara Park AVM ve Akmerkez AVM’deki “Pronet Güv.Hizm.AŞ” adlı aboneye ait bir (1) 
simpleks kanalının bildirimlerini Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim ihlalinde bulunması 
nedeniyle OKTH Ortak Kullanımlı Tel. Hizm. Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41, 43 ve 
44’üncü maddesindeki ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye idari para cezası uygulandığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (1.082.921,12TL)’nın yüzde üç (%3)’ü oranında idari para cezası 
uygulanması, 
 

 İstanbul 1 Gayrimenkul Yön. AŞ (Marmara Park AVM)/Beylikdüzü adlı aboneye ait bir (1) röle 
ve bir (1) simpleks kanalının bildirimlerini Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim ihlalinde 
bulunması nedeniyle OKTH Ortak Kullanımlı Tel. Hizm. Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41, 43 ve 
44’üncü maddesindeki ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye idari para cezası uygulandığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (1.082.921,12TL)’nın yüzde üç (%3)’ü oranında idari para cezası 
uygulanması, 

 
2. FEZA NET Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Yetkilendirme kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemler” başlıklı 
16’ncı maddesinde yer alan; 
“(1) Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya 
altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri aşağıda belirtilen hususlara tabidir: 
… 
c) İşletmeciler izin alarak kurduğu sisteme ait bilgileri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri işletmecileri ise ayrıca, 
elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin 
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bildirimler ile birlikte hizmet sunulan sistem kapsama alanı haritalarını da Kuruma göndermekle 
yükümlüdür. 
… 
(2) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve 
sistemleri için öncelikle işletmecilerin yetkilendirme belgesinde belirtilen hükümler ve işletmeciler 
ile Kurum arasında imzalanmış bir sözleşme ve/veya protokol var ise bu sözleşme ve/veya protokol 
hükümleri uygulanır.” hükmü ile Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 
Sözleşme’nin “Ruhsatname İşlemleri” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan; 
“a) İşletmeci, Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı kapsamında kurulan ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu kapsamında bulunan alt yapı teçhizatına ait sistem bildirim formlarını eksiksiz 
olarak doldurarak sistemin kurulmasını müteakip, o aya ait bilgiler takip eden ayın son iş günü 
itibariyle, 
… 
BTK’ya bildirecektir. …” hükmüne aykırı olarak; 

 Sivas ilinde altı (6) adet role cihazı bildirimi yapılmasına rağmen on beş (15) adet röle cihazı 
kullanılması ve Yozgat ilinde dört (4) adet role cihazı bildirimi yapılmasına rağmen dokuz (9) 
adet röle cihazı kullanılması ile ilgili bildirim ihlallerine ilişkin olarak Feza Net Ortak Kullanımlı 
Telsiz Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü 
maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde ve tekrar eden bir ihlalinin bulunmadığı, daha önce 
aynı ihlale ilişkin olarak işletmeciye idari yaptırım uygulanmadığı hususları da dikkate alınarak 
aynı Yönetmeliğin “Uyarı” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan hüküm kapsamında uyarılması, 

 
3. TURGUTLU TRUNK LTD. ŞTİ.’nin, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in “Yetkilendirme kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemler” başlıklı 16’ncı maddesinde 
yer alan; 
“(1) Kurum tarafından yetkilendirilmiş işletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya 
altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemleri aşağıda belirtilen hususlara tabidir: 
… 
c) İşletmeciler izin alarak kurduğu sisteme ait bilgileri ilgili BTK Bildirim Formlarına doldurarak 
Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri işletmecileri ise ayrıca, 
elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin 
bildirimler ile birlikte hizmet sunulan sistem kapsama alanı haritalarını da Kuruma göndermekle 
yükümlüdür. 
… 
(2) İşletmecilerin elektronik haberleşme şebekesinde veya altyapısında yer alan telsiz cihaz ve 
sistemleri için öncelikle işletmecilerin yetkilendirme belgesinde belirtilen hükümler ve işletmeciler 
ile Kurum arasında imzalanmış bir sözleşme ve/veya protokol var ise bu sözleşme ve/veya protokol 
hükümleri uygulanır.” hükmü ile Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 
Sözleşme’nin “Ruhsatname İşlemleri” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan; 
“a) İşletmeci, Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı kapsamında kurulan ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu kapsamında bulunan alt yapı teçhizatına ait sistem bildirim formlarını eksiksiz 
olarak doldurarak sistemin kurulmasını müteakip, o aya ait bilgiler takip eden ayın son iş günü 
itibariyle, 
… 
c) İşletmeci, vermekte olduğu hizmete dahil olan ve hizmetten ayrılan (aboneliği/kullanıcılığı 
iptal edilen) cihaz sayılarını işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın son iş günü itibariyle, 
BTK’ya bildirecektir. …” hükmüne aykırı olarak; 
 



 4/5 

 Manisa/Akhisar su deposunda kurulan role cihaz bildiriminin Kurumumuza yapmaması ile ilgili 
bildirim ihlalinde bulunması nedeniyle TURGUTLU TRUNK Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü 
maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye uyarı yapıldığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (78.516,00TL)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası 
uygulanması, 
 

 S.S. Akhisar Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’ne ait kullanmış 
olduğu otuz üç (33) adet el telsiz cihazı bildiriminin Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim 
ihlalinde bulunması nedeniyle TURGUTLU TRUNK Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü 
maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye uyarı yapıldığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (78.516,00TL)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası 
uygulanması, 
 

 Manisa Özel Güvenlik ve Koruma Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.’ye ait kullanmış olduğu beş (5) adet 
el telsiz cihazı bildiriminin Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim ihlalinde bulunması 
nedeniyle TURGUTLU TRUNK Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü 
maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye uyarı yapıldığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (78.516,00TL)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası 
uygulanması, 

 

 Turgutlu/Savaş Kollektif Şirketi Avşar ve Ortakları’na ait kullanmış olduğu dört (4) adet el telsiz 
cihazı bildiriminin Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim ihlalinde bulunması nedeniyle 
TURGUTLU TRUNK Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü 
maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye uyarı yapıldığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (78.516,00TL)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası 
uygulanması, 
 

 Manisa/Turgutlu Devlet Hastanesi Taksi Durağı’na ait kullanmış olduğu beş (5) adet el telsiz 
cihazı bildiriminin Kurumumuza yapmaması ile ilgili bildirim ihlalinde bulunması nedeniyle 
TURGUTLU TRUNK Ltd. Şti. hakkında; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yer 
alan; 
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“(1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya 
yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 
yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü 
maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde ve 10.11.2017 tarihli ve 2017/DK-SYD/333 sayılı 
Kurul Kararı ile işletmeciye uyarı yapıldığı da dikkate alınarak; 
2017 yılı net satış tutarı (78.516,00TL)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası 
uygulanması 

 
hususlarına karar verilmiştir. 
     


