
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLESME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 13.4.2018 

Karar No : 2018 - DK/BTHK -10.35 

Karar Konusu : Faturah Abone Bilgilerine Yonelik Denetimler Sonucunda Uygulanacak Vaptmmlar 

Karar : Kurum tarafmdan mobil haberle�me saglay1c1 olarak yetkilendirilmi� haberle�me 

saglay1cilara 27 Mart 2018 ve 11 Nisan 2018 tarihlerinde denetimler yap1lm1�t1r. 

Denetimlerde Kurum tarafmdc!n 11 Arahk 2017 tarihinde ve ve BTH.0.00-052.99-17-E.3116 say1h yaz1 

ile talep edilen ve en az bir kere dahi sistemlerinde aktif olmu� on odemeli ve faturah tum abonelere 

ait IMEI-MSISDN ikililerine kar�1khk gelen abone bilgilerine yonelik inceleme ve denetim faaliyetleri 

yi..iri..iti..ilmi..i� ve bu kapsammda bilgi ve beige talebinde bulunulmu�tur. 

Yap1lan denetimler kapsammda haz1rlanan Denetim Raporunda hatalann onlenmesi amac1 ile <;ozum 

onerilerine ve Yasa'nm ihlalinin bulundugu denetime tabi aboneliklere yer verilmi�tir. 

Yasa'nm idari Sue ve Cezalar Yan Bashkh 99(2)(C)(a) Maddesi olan "Kuruma, bilerek veya ihmal 

sonucunda yanhs, yanilt1c1 veya eksik bilgi veya beige verilmesi" hi..ikmune iliskin olarak: 

I. Denetimi yap1lan ve KKTCELL'e kay1th bulunan:

1. 0533 820XXXX ve 0533 884XXXX numarah hatlann sozle�meleri verilen surede gonderilmemi�

ve eksik bilgi/belge olarak degerlendirilmi�tir. 

2. 0533 829XXXX numarah hat sahibine ait kimlik numarasmin a bone tarafindan bildirilmi� oldugu

ancak teknik hata nedeni ile rapora '0' olarak yans1d1g1 ifade edildiginden konuya ili�kin olarak ihmal 

oldugu gerek<;esi ile yanh� ve yanilt1c1 bilgi verildigi degerlendirilmi�tir. 

11. Denetimi yapilan ve TELSiM'e kay1th bulunan:

1. 0548 870XXXX ve 0542 851XXXX numarah hatlarm sozle�meleri verilen surede gonderilmemi�

ve eksik bilgi/belge olarak degerlendirilmi�tir. 

2. 0548 887XXXX ve 0548 837XXXX nolu hatlann kimlik kopyas1 ar�ivde mevcut olmasma ragmen

sisteme girilmemi� veya yanh� girildiginden ihmal oldugu gerek<;esi ile yanh� ve yanilt1c1 bilgi verildigi

degerlendirilmi�tir.
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3. 0542 889XXXX numarah hattm talep edilen ve gonderilen verilerindeki kimlik numaras1 ile

Kuruma gonderilen abonelik sozle�mesinde fark oldugundan konu bilgi yanh� ve yanilt1c1 bilgi olarak 

degerlendirilmi�tir. 

Her iki mobil haberle�me saglay1c1ya da Yasa'nm 99(2)(C)(a) maddesi uyarmca bir onceki ytlda 

gen;ekle�tirdigi ytlhk toplam cirosunun %0, 0125 'i oranmda idari para cezasz uygulanmaszna ve konu 

cezanzn 30.05.2018 tarihine kadar odenmesine, 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 
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