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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 26.01.2021 
Karar No : 2021/İK-YED/22 
 
Gündem Konusu    : İdari Yaptırım (Yetkilendirme İhlali (Akarnet)) 
 
KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 
ekleri incelenmiştir. 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g), (l) ve (s) bentleri 
ile 60’ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 19’uncu maddesinin 
birinci fıkrası ve 25’inci maddesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar 
Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendinin üç numaralı alt bendi ile 44’üncü 
maddesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik’in 10’uncu 
maddesine ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 
 
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “Genel ilkeler” başlıklı 5’inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(1) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Bakanlığın strateji ve 
politikaları da dikkate alınarak Kurumca yapılacak yetkilendirmeyi müteakip işletmeci tarafından, 
elektronik haberleşme hizmeti sunulabilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı 
kurulup işletilebilir.” hükmü ile aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan; “(4) İşletmeci, 
yetkilendirildiği kapsamda elektronik haberleşme hizmeti sunabilir ve/veya elektronik haberleşme 
şebekesi veya altyapısı kurup işletebilir.” hükmüne aykırı olarak, sahip olduğu İnternet Servis 
Sağlayıcılığı yetkilendirmesi kapsamı dışına çıkarak Sanal Mobil Şebeke Hizmeti 
yetkilendirmesi ile sunulabilecek olan mobil internet hizmetini Rüzgarcell markası aracılığıyla 
farklı tarife ve paket seçenekleri ile abonelere sunması nedeniyle Akarnet Telekom San. Tic. 
Ltd. Şti. 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 aynı 
Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde; 2019 
yılı net satış tutarı (35.964,46₺)’nın yüzde üç (%3)’ü oranında idari para cezası uygulanması 
hususuna karar verilmiştir. 
     


