
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 14.8.2020 

Karar No : 2020- K/BTHK-28.73 

Karar Konusu : "Bilgi ve Beige Gonderilmemesi Nedeni ile idari Yaptmm Uygulanmas, 

Karar : Kurul, 6/2012 say1h Elektronik Haberle�me Yasas1'n1n 28'inci Maddesi 

uyarmca haz,rlanan ve yururlukte bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me Kurumu ile Bilgi 

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

Tuzugu'nun "Bilgi ve Beige Talebi" yan ba�hkh 12'nci Maddesi hukmu uyannca Kurum, 

yetkilendirilmi� tum internet servis saglay1c1lardan EK'te yer alan "Eri$imin Engellenmesi irin 

VPN Baglant,s, Talebi" konulu 28.07.2020 ve BTH.0.00-012/03-20/E.1261 say1h ve 11.08.2020 

ve BTH.0.00-012/03-20/E.1325 say1h yazllan ile bilgi ve beige talebinde bulunmu�tur. 

Verilen sure il;inde soz konusu bilgi ve belgeleri gondermeyen haberle�me saglay1c1lan ek 

olarak telefon ile aranm,� ve bahsi ge�en yukumluluk talebi yinelenmi�tir. Muteaddit kereler 

verilerin gonderilmesi gerekliliginin hatirlat,lmasma ragmen "Eri$imin Engellenmesi irin VPN 

Baglant,s, Talebi" ile ilgili bilgi ve belgeler gonderilmediginden, 

Fixnet Broadband Ltd., 

Gizmoswift internet Ltd., 

Towernet ileti�im Ltd., 

hakkmda, "Kurum tarafindan idari sur i$lemi$ haberle$me saglay1c1/ara uygulanacak cezalan 

ireren ve Yasa'n,n 99(2)( C)(b) maddesinde yer a/an "Kurum, bilerek veya ihmal sonucunda; 

verilen sure ifinde bilgi veya beige verilmemesi durumunda ilgili haberle$me saglay1c1S1na bir 

onceki y1/da gerrekle$tirdigi y1//1k top/am cirosunun %1 'ine kadar ancak her haliikarda 

1,000,000.-USO (Bir Mi/yon Amerikan Dolan)'n, O$mayan idari para cezas, verebilir." 

kuralindan hareketle; 

Soz konusu haberle�me saglay1cllara, Elektronik Haberle�me Yasas1'nm 99(2){C)(b) maddesi 

uyannca bir onceki y1lda ger�ekle�tirdikleri y1lhk toplam cirolannm %0,125'i oranmda idari 

para cezas1 uygulanmasma ve konu cezanm 31 Agustos 2020 tarihine kadar odenmesine ve 
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konu yi.iki.imli.ilugi.i 19.08.2020 tarihine kadar tamamlayarak Kuruma beyan etmesine ve 

belgeleri Kuruma sunmasina, 

Oybirligi ile karar vermi�tir. 

EK: Konu ile ilgili gonderilen yaz1lar 
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