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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 26.01.2021 
Karar No : 2021/İK-YED/20 
 
Gündem Konusu    : İdari Yaptırım (Teknik Altyapı Yükümlülüklerinin İhlali 

(Private Telekom)) 
 
KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 
ekleri incelenmiştir. 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 12’nci maddesinin beşinci fıkrası ile 60’ıncı 
maddesine, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (u) bentlerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 
Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesinin ikinci fıkrası, 30’uncu maddesi ile 44’üncü maddesine 
ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 
 
1. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve 

yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hükmüne aykırı 
olarak, teknik altyapının kurulması ve bu doğrultuda veri akışının sağlanması için Şirketi 
muhatap Kurumumuz yazılarına herhangi bir cevap verilmemesi nedeniyle Private Telekom 
A.Ş. hakkında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Bilgi 
ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi” başlıklı 23’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
hükmü ve İşletmecinin 2019 yılında yetkilendirilerek faaliyete yeni başlamış olması 
dolayısıyla 2019 yılı net satışının sıfır olması dikkate alınarak; Kabahatler Kanunu’nun 17’nci 
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan; “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere o yıl için 4.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi 
hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” hükmü 
ile aynı Yönetmeliğin “İşletmecinin faaliyete yeni başlamış olması” başlıklı 37’nci maddesinde yer 
alan; “(1) Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygulanması öngörülen 
işletmecinin faaliyete yeni başlamış olması halinde, 44 üncü madde hükümleri dikkate alınarak bin 
Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı 
Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 
4.000,00 ₺ (Dört Bin Türk Lirası) tutarında idari para cezası uygulanması, 

 
2. Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 12’nci 

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme 
Yönetmeliği’nin “İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(u) bendinde yer alan hükümlerine aykırı olarak, Kurumumuz tarafından yerine getirilmesi talep 
edilen teknik altyapı kurulumunun verilen süre içerisinde tamamlanmaması ve buna bağlı 
olarak Kurumumuza veri (bilgi) akışının sağlanmaması nedeniyle teknik altyapı kurulumuna 
ilişkin yükümlülüklerini ihlal eden Private Telekom A.Ş.’nin; Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller” başlıklı 30’uncu maddesi ve aynı Yönetmeliğin 
“Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 
yetkilendirmesinin fesh/iptal edilmesi 

 
hususlarına karar verilmiştir. 
     


