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BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE$ME KURULU 

KARARI 

Karar No : 2019 - DK/BTHK - 03.04 

Karar Konusu : Bilgi ve Beige Verilmemesi (Verilen Sure i�inde ) Nedeniyle Yaptmm Uygulanmas1 

Karar 

6/2012 say1h Elektronik Haberle�me Yasas1'nm 8'inci, 18'inci ve 28'inci maddeleri uyannca hazirlan1p 

18.06.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yaymlanip yUrUrliige giren Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me 

Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me Kurumu Yonetim Kurulu <;ah�ma ve Denetim Usul ve 

Esaslan TUzi.igU'ni.in "Bilgi ve Beige Talebi" yan ba�hkh 12'nci maddesi hi.ikmune ayk1n olarak, 

Kurumumuzun Ekte bulunan 04/01/2019 tarihli ve BTH.0.00-082.01-19-E.36 say1h yaz1s1 ile, belirtilen 

si.irede 2018 y1hna ait 4. <;eyrek donemi verilerine ait talep edilen bilgi ve belgeleri gondermedigi 

anla�1lan Alemdar Networks Ltd. isimli haberle�me saglay1c1 hakkmda, Kurum tarafmdan idari su� 

i�lemi� haberle�me saglay1c1lara uygulanacak cezalan i�eren ve Yasa'nm 99'uncu maddesinin 2'nci 

f1krasmm (C ) bendinde yer alan " Kurum, bilerek veyo ihmol sonucundo verilen siire ifinde bilgi veyo 

beige verilmemesi durumundo, ilgili hoberle�me sogloy1c1S1no bir onceki y1/do gerfekle�tirdigi y1//1k 

top/om cirosunun %1'ine kodor oncok herholiikordo 1,000,000.-USD (Bir Mi/yon Amerikon Dolon)'n, 

o�moyon idori para cezos, verebilir" hi.ikmi.i uyannca;

A. Alemdar Networks Ltd. isimli haberle�me saglay1c1ya, 2018 - 4. <;eyrek verilerini

gondermediginden, 18.05.2018 tarihli ve 2018 - DK/ BTHK -14.42 nolu YK Karan uyannca idari

para cezas1 degerlendirilmi� olup;

Kurulumuz; 

(1) Elektronik Haberle�me Yasas1'nm 103'nci.i maddesi uyannca su�un tekran olu�tugundan ve ilgi

madde "Bu Yoso kopsommdo i�lenmi� bir su�un tekron ho/inde bu Yosodo yer a/on cezolorm

iist smm her seferinde bir kot ortmlorok uygulon,r." hi.ikmi.ini.i i�erdiginden sozkonusu

haberle�me saglay1cllara s1ras1 ile bir onceki yllda ger�ekle�tirdikleri y1lhk toplam cirosunun

%0,25'i oranmda nisbi para cezas1 (Tablo 1) uygulanmasma;

Haberle�me Saglay1c1 2018 y1h Cirosu Uygulanan idari Para Cezas1 

Alemdar Networks Ltd. 138,158.10 t 345.40t 

(K1yaslama) 

Tablo 1 

(2) Haberle�me saglay1c1lara, tebligat ula�t,nlarak 7 gi.in i�erisinde, eksik �eyrek veri bilgilerini

Kurum'a ula�tirmalanni belirten resmi yaz1 gonderilmesine,

(3) Bu Kurul karannm hi.iki.imlerine uyulmamas, halinde, Elektronik Haberle�me Yasas1'nm 100 (1)

maddesi "haberle�me saglay1c1sma, soz konusu karara uymad1g1 her gi.in i�in, bu kararlann

ahnd1g1 ylldan onceki y1lda ger�ekle�tirdigi ortalama gi.inli.ik cirosunun %5 (Yi.izde Be�)'ine kadar

nisbi idari para cezas1 verebilir" hi.ikmi.i uyannca resmi yazmm tebligat tarihinden itibaren
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karara uyulmayan her gun ii;:in onceki y1lda geri;:ekle�tirdigi ortalama gunluk cirosunun 

%5(Yuzde Be�}'i oraninda nisbi idari para cezas1 verilmesine; 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 




