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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi   : 11.9.2020  

Karar No   : 2020–DK/BTHK –32.81 

Karar Konusu     : Kotaları Uyarınca Abonelerin Bilgilendirilmesi İle İlgili Açılan Soruşturma 

Kapsamında Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd’e İdari Yaptırım Uygulanması Hakkında 

Karar    :   

Kurul, 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nın 28’inci Maddesi uyarınca hazırlanan ve 

yürürlükte bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme 

Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü’nün 15(6) Maddesi uyarınca aldığı 

31.01.2020 tarihli ve 2020-K/BTHK-03.16 sayılı karar ile “Kotaları uyarınca abonelerin bilgilendirilmesi” 

konulu ön araştırmayı inceleyerek soruşturma açılmasına ilişkin karar almıştır. 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetim Usul ve Esasları 

Tüzüğü’nün 16(4) uyarınca ve elde edilen bilgi, belge ve beyanlar uyarınca hazırlanan soruşturma 

raporunun değerlendirilmesinin ardından Kurul, yine aynı Tüzük maddesi uyarınca aldığı 07.08.2020 

tarihli ve 2020 –K/BTHK – 27.70 sayılı kararı ile KKTCELL hakkında soruşturmanın ilerletilmesine karar 

vermiştir. 

  

Hazırlanan soruşturma raporları Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri 

ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü’nün 16(5) uyarınca 

yazılı savunmasını yapması için tebliğ edilmiş ve yazılı ve sözlü savunmalar Kurum’a yapılmıştır. 

 

Yapılan soruşturma sonucunda; 

 

1. Tarife ve paketler ile birlikte sunulan bir özellik olduğu ifade edilen Flex özelliğinin, KKTCELL 

internet sitesinde yer alan tarife ve/veya paket içerikleri ve ücretlendirmelerinde yer verilmemesine 

ilişkin uygulamanın; 

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü’nün Tarifeler İle İlgili Kurallar Yan Başlıklı 14’üncü Maddesinin 2’nci 

Fıkrası ile belirlenen “Haberleşme sağlayıcılar abonelerine sundukları tarifelerle ilgili bilgilere internet 

sitelerinde yer verirler. Bu bilgilendirmelerde asgari olarak aşağıdaki kriterler bulunur: 

 

(a) Tarifenin içeriği,  

(b) Yararlanabilecek hedef kitle,  

(c) Tarife Bedeli,  

(ç) Abonenin tarifeye nasıl katılabileceği.” hükmü ve, 

 

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü’nün Şeffaflığın Sağlanması ve Bilgilendirmeler yan başlıklı 12’nci 
Maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan “Haberleşme sağlayıcılar, sundukları elektronik haberleşme 
hizmetlerinin kapsamı, bu hizmetlere erişim, hizmetler kapsamındaki tarife, paket ve uygulamalar, 
bunların kullanımı ve şartları, ücretleri ve ücretlendirme periyodu (kontör atış periodu)  ile ilgili olarak; 
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gerekli tüm bilgileri talep olmaksızın tüm kullanıcı, tüketici ve abonelere sunmak ve asgari olarak 
internet sitelerinde yayımlamak suretiyle tüm kullanıcı, tüketici ve abonelerin bilinçli seçim 
yapabilmelerini temin etmek için bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlamakla yükümlüdürler.” 

hükmüne aykırılık teşkil ettiği; 
 

2. Flex özelliği olan tarife ve/veya paketlerin sistemden gönderilen bilgilendirme ve talep alındı 

SMS’lerinde tarife/paketin abone tarafından onaylanmasından önce flex özelliği ile ilgili bilgi, şartlar 

ve/veya ücretlendirmenin paylaşılmaması ile ilgili uygulamanın;  

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü’nün Şeffaflığın Sağlanması ve Bilgilendirmeler yan başlıklı 12’nci 

Maddesinin (1)’inci Fıkrası olan “Haberleşme sağlayıcılar, sundukları elektronik haberleşme 

hizmetlerinin kapsamı, bu hizmetlere erişim, hizmetler kapsamındaki tarife, paket ve uygulamalar, 

bunların kullanımı ve şartları, ücretleri ve ücretlendirme periyodu (kontör atış periodu)  ile ilgili olarak; 

gerekli tüm bilgileri talep olmaksızın tüm kullanıcı, tüketici ve abonelere sunmak ve asgari olarak 

internet sitelerinde yayımlamak suretiyle tüm kullanıcı, tüketici ve abonelerin bilinçli seçim 

yapabilmelerini temin etmek için bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlamakla yükümlüdürler.” 

hükmü ve, 

 

3. Abonenin “flex özellikli” bir tarife ve/veya paketi satın almadan önce, kotanın aşılması 

halinde uygulanacak aşım bedeli ile ilgili bilgilendirme yapılmadığı ve dolayısı ile söz konusu “flex 

özelliği” ile ilgili onayı alınmadığı nedeni ile; 

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü’nün Tarife ve/veya Paket Kotası ile Tarifelere İlişkin Ek Kurallar yan 
başlıklı 17(1)(A) “Haberleşme sağlayıcılar, kotası bulunan tarife veya paketlerde  kotanın aşılması 
halinde uygulanacak aşım bedelini önceden belirlenmek ve işbu Tüzüğün 15(2) maddesinde 
belirtilenlere ek olarak abonenin bilgisine getirmek zorundadırlar.” ve 17(1)(B) “İnternet bağlantısı 
devam ederken kotanın aşılması halinde, mevcut internet bağlantısının sona erdirilip yeniden bağlantı 
yapılmasına ayrıca ihtiyaç duyulmadan ve/veya aboneden ayrıca onay alınmasın gerek bulunmadan 
doğrudan aşım bedeli uygulanır.” hükmüne ve, 

 

4. Tarife/paketler ile birlikte sunulduğu belirtilen Flex özelliğinin abonelerce kolay anlaşılır 

şekilde ilan edilmemesi ve tarifelerin duyurusu ve bilgilendirilmesinde ücretlendirme dahil olmak 

üzere içerik ve şartlarda açık ve anlaşılabilir ifadelere yer verilmemesi nedeni ile yanıltıcı 

olabileceğinden; 

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü’nün 15(2)(A) “Tarifeler, ilgili hizmetin özellikleri ve kuralları ile birlikte 

 kullanıcıların kolayca anlayabileceği şekilde ilan edilmelidir.” ve (B) “Tarifelerin duyurusu ve 

bilgilendirmesinde kullanıcıları aldatıcı, yanıltıcı ve/veya tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici 

ifade ve içerikler kullanılamaz.” madde hükümlerine ve,  
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5. Flex özelliğin olan tarife ve paketlerde abonelerin bilinçli seçim yapabilmelerini temin etmek 

için söz konusu özellik ile ilgili ücret, şartları vb. bilgiler açık ve detaylı olmadığından; 

 

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü’nün Şeffaflığın Sağlanması ve Bilgilendirmeler yan başlıklı 12’nci 

Maddesinin haberleşme sağlayıcılar, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüm kullanıcı, 

tüketici ve abonelere aşağıda sıralanan hakları sunmakla yükümlüdürler alt başlıklı (4)’üncü Fıkrasının 

(G) bendinde yer alan “Abonelere sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve 

güncel bilgilere erişebilme hakkı ile tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme 

hakkının sunulması” hükmüne aykırılık teşkil ettiği  dikkate alınarak; 

 

Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. hakkında; 

 

1. Kurum tarafından idari suç işlemiş haberleşme sağlayıcılara uygulanacak cezaları içeren ve 

Yasa’nın 99’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının ‘(A)(ç) Kurumun bir kararını ihlal sonucunda haberleşme 

sağlayıcısına ihlalin yapıldığı yılda gerçekleştirilen cironun %10’una kadar ancak herhalükarda 

1,000,000.-USD (Bir Milyon Amerikan Doları)’nı aşmayan idari para cezası verebilir. Ancak sözkonusu 

yıl için toplam ciro hesaplanamazsa hesaplanabilen en son yılın cirosu esas alınır. Haberleşme 

sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması nedeniyle bir yılı doldurmamış olması halinde uygulanacak 

idari para cezası Kurum tarafından belirlenir’. hükmü uyarınca ve ihlalin gerçekleşmesindeki etki ile ön 

araştırma ve soruşturma sürecindeki iş birliği düzeyi de dikkate alınarak; 

 Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’e en son yıl olan 2019 Mobil Haberleşme cirosunun %0.025’i 

oranında idari para cezası uygulanmasına  ve konu cezanın 30 Eylül 2020 tarihine kadar ödenmesine, 

2. İdari yaptırıma konu ihlallerin ivedilikle mevzuata uygun hale getirilmesine, 

 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

 

EK: SORUŞTURMA RAPORU    

 
 


