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ekleri incelenmiştir.

: Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi ve 12’nci
maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, Kurumumuz ile Turkcell arasında
imzalanan IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulmasına
İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi (IMT-2000/UMTS)’nin 23’üncü maddesinin (a) fıkrasına, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinin birinci fıkrası ile 44’üncü ve
45’inci maddelerine, Danıştay 13’üncü Dairesi’nin 16.06.2020 tarihli ve E.2014/4471, K.2020/1402
sayılı kararına ve ilgili diğer mevzuata istinaden;
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve
yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “a) (Değişik: RG11/6/2016-29739) Kuruma bilgi ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi
kapsamında istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve veriyi doğru ve
eksiksiz olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle yükümlüdür. …” hükmü ve IMT2000/UMTS’nin “Bilgi Verme” başlıklı 23’üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan; “İşletmeci, Kurum
tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi doğru ve eksiksiz olarak ve Kurumca istenen süre
içerisinde vermekle yükümlüdür.” hükmüne aykırı olarak, Kurumumuz 07.11.2013 tarihli ve 7207732223 sayılı yazısı ile talep edilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde Kurumumuza
göndermemek suretiyle söz konusu hükümlerini ihlal eden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Bilgi ve/veya
belgelerin süresinde verilmemesi” başlıklı 23’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) Kurum
tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi
ve/veya belgelerin Kuruma süresi içinde verilmemesi halinde 44 üncü maddede yer alan ölçütler
dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde
üçü (%0,003) oranında idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri”
başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; mezkûr ihlalin vuku bulmuş olduğu
2013 takvim yılının bir önceki takvim yılı olan 2012 yılı net satış tutarı (8.828.290.710,28₺)’nın
yüzbinde üç (%0,003)’ü oranında idari para cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir.
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