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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 27.07.2021 
Karar No : 2021/İK-ETD/200 
 
Gündem Konusu    : İdari Yaptırım (İzinsiz Altyapı Çalışmasına İlişkin 

Mevzuat İhlali (TurkNet)) 
 
KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 22’nci ve 24’üncü maddesi ile 60’ıncı maddesinin 
birinci fıkrasına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’in 
10’uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 13.09.2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/265 nolu Kurul Kararı’na, 
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri 
Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar’a 
ve ilgili diğer mevzuata İstinaden; 
 
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri 
Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Usul ve 
Esaslar’ın “Genel Hükümler” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) İşletmecinin, 
kurulu bulunan elektronik haberleşme altyapı ve/veya şebekesindeki bir noktadan yalnızca son 
kullanıcı müşteri veya müşteri grubuna ulaşmak amacıyla kuracağı 400 m ve altındaki müşteri 
bağlantı güzergahları için, mevzuata aykırı hareket edilmemek şartıyla, Bakanlıktan kullanım onayı 
almasına gerek yoktur. Bu durumda, Bakanlıkça kullanım onayı verilmiş sayılır. Ancak, tesis 
paylaşımının mümkün olması durumunda, tesis paylaşımına öncelik verilir.” hükmü ve 13.09.2017 
tarihli ve 2017/DK-ETD/265 nolu Kurul Kararı’nın 1’inci maddesinde yer alan; “1. İşletmeciler 
tarafından yapılacak tesis paylaşımı taleplerinin 18/09/2017 tarihinden itibaren öncelikle Kurumun 
değerlendirmesine sunulması,” hükmüne aykırı olarak, Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi 
Sistemi (EHABS) üzerinden altyapı tesis paylaşımı ve geçiş hakkı kullanım onayı 
başvurusunda bulunulmadan altyapı çalışmaları yürütülmesi nedeniyle TurkNet İletişim 
Hizmetleri A.Ş.’nin; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Erişim ve 
arabağlantıya ilişkin ihlaller” başlıklı 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “(3) İşletmecinin 
birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında erişim ve ara bağlantıya 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; aynı Yönetmeliğin “Uyarı” başlıklı 46’ncı maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan; “(1) … idari yaptırım uygulanmadan önce, bu Yönetmeliğin aynı maddesi kapsamında 
olmak üzere işletmeci Kurul tarafından bir defaya mahsus uyarılabilir.” hükmü kapsamında 
uyarılması hususuna karar verilmiştir. 
     


