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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 

KARARI 

 

Karar Tarihi : 05.05.2020 

Karar No : 2020/İK-YED/133 

 

Gündem Konusu    : İdari Yaptırım (CLI ve Adres Bilgisi Beyan  

Yükümlülüğüne İlişkin Mevzuat İhlalleri (Sinerji AŞ)) 

 

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 

ekleri incelenmiştir. 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7’nci maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 5’inci ve 17’nci 

maddeleri,5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı ve 60’ıncı maddeleri, Elektronik 

Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7’nci ve 19’uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (ö) ve (y) bentleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 

4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 37’nci, 40’ıncı, 41’inci, 43’üncü, 44’üncü, 46’ncı ve 46/A maddeleri, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu maddesi, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12.04.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/211 sayılı Kararı ile 

onaylanan Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6’ncı ve 7’nci maddeleri ve 

ilgili diğer mevzuata istinaden; 

 

1. Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 7’nci maddesinin ikinci fıkrası 

hükmüne aykırı olarak; 29.09.2018 tarihinden sonra da devam edecek şekilde gönderilmiş 

olan SMS’lere ilişkin alfanümerik başlıkların ilgili mevzuat hükmünde tanımlandığı şekilde 

oluşturulmaması nedeniyle Sinerji Telekomünikasyon AŞ hakkında; Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Zaman bakımından uygulama” başlıklı 46/A 

maddesinin birinci fıkrası ve aynı Yönetmeliğin “Numaralandırmaya ilişkin ihlaller” başlıklı 6’ncı 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “(3) (Değişik:RG-29/9/2018-30550) işletmecinin CLI’a 

ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. İhlalin ilgili mevzuat çerçevesinde 

ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal 

edilir.” hükmü çerçevesinde; işletmecinin, Kurumumuza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 

İdaresi Başkanlığı’na 2019 yılı net satış bilgilerini beyan etmemiş olması ile beraber işletmeciye 

resmi iletişim bilgilerinden de ulaşılamaması sonucu 2019 yılı net satış bilgisinin temin 

edilememesine istinaden; 2018 yılı net satış tutarı (246.978,29₺)’nın yüzde üç (%3)’ü oranında 

idari para cezası uygulanması, 

 

2. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Yetkilendirme başvuru 

şartları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve aynı Yönetmeliğin “İşletmecilerin 

hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Kurum 

tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda istenen bilgi ve belgelerden 

olan güncel adres bilgisini Kurumumuza göndermeyen ve mevzuat uyarınca yeniden süre verilerek 

durumunu düzeltmesi amacıyla tekrar istenmesine rağmen söz konusu bilgi ve/veya belgeyi 

Kurumumuza göndermemiş olan Sinerji Telekomünikasyon AŞ’nin; Elektronik Haberleşme 

Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer 

alan yetkilendirme şartını kaybettiğinin tespitine istinaden; aynı Yönetmeliğin aynı maddesinin 

dördüncü fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde; tüm yetkilendirmelerinin iptal edilmesi 

 

hususlarına karar verilmiştir. 

     


