
Karar Tarihi : 9.8.2019 

BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

Karar No : 2019 - K/BTHK -20.40 

Karar Konusu : NCY Plus Exclusive Ltd.'e ait yetkilendirmenin iptali 

Karar : Haberle�me saglay1c1lanndan olan NCY Plus Exclusive Ltd. ile ilgili yap1lan ara�t1rmalar 

neticesinde a�ag1daki bulgulara ula�ilm1�t1r: 

1. Genel Yetkilendirme Bildirim Formunda "ileti§im Adresi (Kurum tarafmdan yap1lacak ti.im
yaz1§malarda bu adres kullna1lacakt1r)" olarak belirtilen adreste bulunmas1 beklenen ofisin
surekli kapah olmas1 nedeni ile a�ag1da listelenen yaz1larm teslim edilememesi;

04.01.2018 

13.02.2018 

19.3.2018 

05.10.2018 

11.10.2018 

04.01.2019 

26.03.2019 

10.07.2019 

BTH.0.00-082.01-17-E-52 2017 4. <;:eyrek ISS Verileri hk. 

BTH.0.00-081.99-18 {081.99).E-454 Odemesi Yaprlmayan 2018 Kurum idari Ocreti 
-Hakkrnda

BTH.0.00-082.01-17-E.772 2018-1. <;:eyrek ISS Verileri hk.

BTH.0.00-082.01-18-E.2530 2018-3. <;:eyrek ISS Verileri hk.

BTH.0.00-099-18[099]-E.2568 2019 Kurum idari Ocreti Hakkrnda

BTH.Q.00-082.01-19-E.36 2018-4. <;:eyrek ISS Verileri hk.

BTH.0.00-099-19[099]-E.798 Odemesi Yapilmayan 2019 Kurum idari
Ocreti Hakkrnda

BTH.0.00-082.01-19-E.1541 2019-2. <;:eyrek ISS Verileri hk.

2. Genel Yetkilendirme Bildirim Formunda "E-Posta Adresi (Kurum tarafmdan gonderilecek ti.im

bilgilendirmelerde kullarnlacak adres)" olarak belirtilen info@ncyplus.com e-posta adresine

gonderilen tum epostalann geri gelmesi nedeni ile ula§1lamamas1;

3. Genel Yetkilendirme Bildirim Formunda "internet Sitesi (Sirket internet adresi)" olarak
belirtilen www.ncyplus.com adresine ula§1lamamas1;

4. A§ag1da belirtilen ornek yazmm yetkili ki§i aranarak Kurum'a gelip elden teslim almasma ve
adrese elden ve e-postalann ula§tmlamamasma ili§kin bilgi verilmi§ olmasma ve bu konuda
gerekli tedbirin almmas, gerekliligi hatirlat1lm1§ olunmasma ragmen yine ayrn sorunlarm devam
etmesi;

04.01.2019 BTH.0.00-082.01-19-E.36 2018-4. <;:eyrek ISS Verileri hk. 

5. Yasa'nm 21(1) (A) maddesi uyannca yatirmakla yi.ikumlu olunan 2019 Kurum idari 0cretinin

yat1r1lmamas1 ve yine Yasa'nm 21(2) maddesi uyannca Ocak aymm son gunune kadar

odenmemesi halinde, Yasanm 99'uncu maddesinin (l)'inci f1krasmm (<;) bendi kurallan

uygulanmas1 gerekliligi;

6. Yukanda belirtilen 4'uncu madde ile birlikte yine Yasa'nm 21(4)(A) maddesi uyannca 1 Haziran

tarihine kadar, bildirmekle yuki.imlu olunan 2019 y1lma ait cironun Kuruma bildirilmemesi;
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7. Yetkilendirme, Numaraland1rma ve Spektrum Tuzugu'nun Degi�iklikler yan ba�hkh 29'uncu

maddesi uyannca "Haberle�me saglay1c1, gene/ yetkilendirme bi/dirimi ve/veya bireysel

kul/an,m hakk, ba�vurusu s,rasmda Kuruma bi/dirdigi veya teslim ettigi bilgi veya belgelerde

herhangi bir degi�iklik of mas, durumunda, degi�ikligin yap1/d1g1 tarihten ba�layarak en fazla

otuz gun i�erisinde degi�iklikle i/gili bilgi ve beige/er Kurum'a gonderilir." hukmune

uyulmamas1,

Yukanda belirtilen yukumluluklerin yerine getirilmemesinden dolay1 Kurul, Yetkilendirme, 

Numaraland1rma ve Spektrum Tuzugu Madde 27(3) "Kurum, Yasa uyarmca idari su<; islemis bir 
haberlesme saglayzczsznzn, Yasa 'nzn 99 'uncu maddesinin J 'inci fikrasznzn (<;) bendine gore, bir 
elektronik haberlqme sebekesi isletme veya elektronik haberlesme hizmetleri sunma hakkznzn askzya 
alznmasma veya iptal edilmesine karar verebilir .. " hukmu uyannca NCY Plus Exclusive Ltd.'in ; 

• internet Servis Saglay1c1hg1 yetkilendirmesinin iptal edilmesine;
• i�bu karann Telekomunikasyon Dairesine bildirilerek ilgili �irketin indirimli hizmet ahmmm

durdurulmasma ve;
• Karann Kurum internet sitesinde yay1mlanmasma,

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 




