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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 22.12.2021 
Karar No : 2021/İK-SYD/396 
 
Gündem Konusu : İdari Yaptırım (İSS Frekans İhlali (MyFi (Adnet))) 
 
KARAR : Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (s) ve (y) bentleri 

ile 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasına, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme 

Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 13’üncü, 19’uncu ve 25’inci maddelerine 

Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri Düzenlemesi’nin 

2’nci maddesine, Spektrum Yönetimi Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât 

Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinin birinci fıkrasına, Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve 

Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in 5’inci ve 6’ncı maddelerine, Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz 

Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler’in 5’inci maddesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 5’nci, 8’nci, 41’inci ile 44’üncü maddelerine ve ilgili diğer mevzuata 

istinaden; 

 

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Genel ilkeler” başlıklı 5’inci 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “(4) İşletmeci, yetkilendirildiği kapsamda elektronik 

haberleşme hizmeti sunabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurup işletebilir.” 

hükmü, aynı Yönetmeliğin “Kullanım hakkının verilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan; “(1) (Değişik:RG-11/6/2016-29739) … Kendisine kullanım hakkı kapsamında yetki belgesi 

düzenlenen işletmeci kullanım hakkı yetki belgesi tarihi itibariyle Kurumun resmi internet sitesinde 

yayımlanan "Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve 

Sürelerindeki Sayısı Sınırlandırılmamış Kullanım Hakkı Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçeren 

Hizmetler" bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde ilgili hizmetin sunumuna başlayabilir.” hükmü, 

aynı Yönetmeliğin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci 

maddesinde yer alan; “(1) İşletmeciler; Kurum düzenlemeleri, ilgili mevzuat ve Elektronik Haberleşme 

Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerinde öngörülen şartlara ve aşağıda yer 

alan kayıt, kural ve yükümlülüklere uygun olarak elektronik haberleşme hizmetini sunma hakkına 

sahiptir.” hükmü ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri 

düzenlemesinin “Tanım, Kapsam ve Süreler” başlıklı 2’nci maddesinin “Kullanım Hakkı Alınmasını 

Gerektirmeyen Frekanslar” başlıklı bölümünde yer alan; “Aşağıda açıklanan frekans bantları, Kurum 

tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir 

zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan, anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan 

elektromanyetik girişim kabul edilerek ve Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında 

Yönetmelikte belirtilen teknik kriterlere uygun olarak kullanılmak kaydıyla, bildirim veya kullanım hakkı 

kapsamında yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kullanım hakkı alınması gerekmeksizin 

kullanılabilir. 

Frekans Bandı 
(MHz) 

Kullanım 
Durumu 

Açıklama 

2400-2483.5 Dâhili/Harici 
Otel, restoran, ev, hastane, konferans salonu, alışveriş merkezi 
gibi bina içi ve kampüs, yat limanı, fabrika sahası, sokak, cadde 
gibi bina dışı alanlarda kullanılabilir. 
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5150-5350 Dâhili 
Otel, restoran, ev, hastane, konferans salonu, alışveriş merkezi 
gibi bina içi alanlarda kullanılabilir. 

5470-5725 Dâhili/Harici 
Otel, restoran, ev, hastane, konferans salonu, alışveriş merkezi 
gibi bina içi ve kampüs, yat limanı, fabrika sahası, sokak, cadde 
gibi bina dışı alanlarda kullanılabilir. 

“ 

hükmü ile aynı Düzenlemenin “İSS İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti” başlıklı 1.4’üncü maddesinde 

yer alan; “İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, abonelerinin/kullanıcılarının İnternet üzerinden 

sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinden ve içerik hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak 

üzere, abonelerini/kullanıcılarını İnternet şebekesine eriştirme hizmetini kapsar. … 3. İşletmeci, 

‘Kullanım Hakkı Alınmasını Gerektirmeyen Frekanslar’ bölümünde belirtilen frekans bandlarını, söz 

konusu bölümde belirlenen koşullara uygun olarak erişim sisteminde kullanabilir. İşletmeci, Kısa 

Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelikteki teknik kriterlere uymak kaydıyla, 

kullanım durumu ‘Kullanım Hakkı Alınmasını Gerektirmeyen Frekanslar’ bölümünde belirtilen frekans 

bandlarını kullanmak suretiyle erişim sistemlerini birbirleri ile irtibatlayabilir.” hükmü ve Frekans 

Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in “Genel esaslar” başlıklı 5’inci 

maddesinde yer alan; “(1) Teknik Ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve 

sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden 

muaftır. Muafiyet, Teknik Ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erer. (2) Birinci fıkradaki muafiyet, söz 

konusu telsiz cihaz ve sistemlere yönelik olarak; yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, 

piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili 

mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamaz ve söz konusu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmez. (3) Birinci fıkradaki muafiyet 

kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik 

girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep 

etmeden kullanılmak zorundadır. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar bu fıkradaki yükümlülükleri kabul 

etmiş sayılırlar. (4) Telsiz cihaz ve sistemlerinin Teknik Ölçütler dışında kullanılmak istenmesi 

durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için Kuruma başvurulur.” 

hükümlerine aykırı olarak; 
 

1. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5100 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle Adnet İnternet 

ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (ADNET) hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci 

maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans 

kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net 

satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin 

“İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi 

halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 

“Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış 

tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması, 
 

2. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5750 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET 

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

kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci 

fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 
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alan  ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i 

oranında idari para cezası uygulanması, 
 

3. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5780 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET 

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

kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci 

fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i 

oranında idari para cezası uygulanması, 
 

4. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5820 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET 

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

kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci 

fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i 

oranında idari para cezası uygulanması, 
 

5. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5840 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET 

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

kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci 

fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i 

oranında idari para cezası uygulanması, 
 

6. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5870 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET 

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

kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci 

fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i 

oranında idari para cezası uygulanması, 
 

7. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5950 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET 
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hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Frekans 

kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci 

fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i 

oranında idari para cezası uygulanması, 
 

8. İnternet Servis Sağlayıcılığı işletmecilerince kullanımına ilgili mevzuatta izin verilmeyen 

5960 MHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET 

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

kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin ikici fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci 

fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer 

alan; “(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para 

cezası verilir. …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer 

alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i 

oranında idari para cezası uygulanması, 
 

9. İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunumuna yönelik yetkilendirmesinin sınırlarını aşarak 

kullanım hakkı kapsamında Altyapı İşlemeciliği Hizmeti sunan ve kullanımına ilgili 

mevzuatta izin verilmeyen 24 GHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunan 

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

“Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Aşağıda 

belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına 

kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; … 3) Yetkilendirmesi kapsamı dışına çıkarak 

hizmet vermesi veya şebeke ve altyapı kurması ve/veya işletmesi, … halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. …” 

hükmü ve “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller  başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; 

“(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal 

etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari 

para cezası uygulanır.” hükümlerinin aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinde yer 

alan “(1) Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu ihlaller için sadece idarî para 

cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. …  ” hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi 

neticesinde; aynı Yönetmeliğin “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller başlıklı 8’inci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin 

ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 

üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.”  hükmü ile “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde 

bir tam onda beş (%1,5)’i oranında idari para cezası uygulanması, 
 

10. İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunumuna yönelik yetkilendirmesinin sınırlarını aşarak 

kullanım hakkı kapsamında Altyapı İşlemeciliği Hizmeti sunan ve kullanımına ilgili 

mevzuatta izin verilmeyen 60 GHz frekans aralığını kullanarak frekans ihlalinde bulunan 

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

“Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Aşağıda 

belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına 

kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; … 3) Yetkilendirmesi kapsamı dışına çıkarak 

hizmet vermesi veya şebeke ve altyapı kurması ve/veya işletmesi, … halinde işletmecinin bir 

önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. …” 
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hükmü ve “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller  başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; 

“(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal 

etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari 

para cezası uygulanır.” hükümlerinin aynı Yönetmeliğin “İçtima” başlıklı 41’nci maddesinde yer 

alan “(1) Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu ihlaller için sadece idarî para 

cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. …  ” hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi 

neticesinde; aynı Yönetmeliğin “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller başlıklı 8’inci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin 

ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 

üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.”  hükmü ile “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü 

maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde 2019 yılı net satış tutarı (2.548.510,90₺)’nın yüzde 

bir tam onda beş (%1,5)’i oranında idari para cezası uygulanması, 
 

11. Mevzuat uyarınca Teknik Ölçütler’de yer alan kriterlere uymak kaydıyla herhangi bir izin, 

tahsis veya kullanım hakkı almaksızın kullanılabilecek frekans aralıklarını Teknik Ölçütler’de 

yer alan kriterlere aykırı olarak (belirtilen güç limitlerinin aşılması) kullanması suretiyle 

frekans ihlalinde bulunması nedeniyle ADNET hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Frekans kullanımına ilişkin ihlaller” başlıklı 8’inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan; “(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına 

ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının 

yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım 

ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı 

(2.548.510,90₺)’nın yüzde bir (%1)’i oranında idari para cezası uygulanması 
 

hususlarına karar verilmiştir. 
     


