
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 18.9.2020 

Karar No : 2020 - K/BTHK -33.82 

Karar Konusu : Mobisis ileti�im Ltd.'e idari Ceza Uygulanmas, 

Karar : Elektronik Haberle�me Vasas, ve Vasa altmda hazirlanarak yururlukte bulunan 

Vetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum Tuzugu uyannca 25.11.2019 tarihli ve BTH.0.00-

081/01(081/0l]-19/E.2599 say1h beige ile internet Servis Saglay1c1hg1 hizmeti ile yetkilendirilen Mobisis 

ileti�im Ltd.; 

1. 22 Temmuz tarihli E.1213 ve E.1214 say1h resmi yaz1larm �irketin kay1th adresinin ofisin surekli

kapah olmas1 nedeni ile teslim edilememesi;

2. �irket tarafmdan 30.07.2020 tarihinde �irket ad resin in degi�tigi bilgisinin verilmesi, devammda

Kurum tarafmdan Vasa uyannca resmi evraklar ile soz konusu i�lemin yap1labileceginin

iletilmesi ancak resmi 'Ad res Belgesi'nin bugune kadar iletilmemesi;

3. Genel Vetkilendirme Bildiriminde Mu�teri Hizmetleri Numaras1 olarak beyan edilen "0392

8150994" numarah hat arand1g1 zaman "arad1gm1z numara hizmet d1§1 b1rakllm1§t1r"

anonsunun duyulmas1 nedenleri ile;

4. 

Vetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum TOzugi.i'ni.in "Degi�iklikler" yan ba�llkl1 29'uncu maddesi 

olan "Haberle§me sag/ay,c,, gene/ yetkilendirme bildirimi ve/veya bireysel kul/an,m hakk, ba§vurusu

Slfasmda Kuruma bildirdigi veya teslim ettigi bilgi veya belgelerde herhangi bir degi§iklik olmas1 

durumunda, degi§ikf igin yap1/d1g1 tarihten ba§layarak en fazla otuz gi.in irerisinde degi§iklikle ilgili bilgi 

ve beige/er Kurum' a gonderilir.,, hiikmiine ve;

Mezkur Tuzugun "Genel Vetkilendirmeye ili�kin Vukumlulukler" yan ba�hkh 20'nci maddesinin Hizmet 

Kalitesi alt ba�hkh 16(E ) (a) bendinde yer alan "<;agn Merkezi11 yukumlulugunun yerine 

getirilmediginden; 

Mobisis ileti�im Ltd.'e. hakkmda; 

1. Kurum tarafmdan idari su� i�lemi� haberle�me saglay1c1lara uygulanacak cezalan i�eren ve

Vasa'nm 99'uncu maddesinin 2'nci f1krasmm (A)(a) "Gene/ yetkilendirme §artlann,11 ve (r) "Kurumun 

bir karann,11 ihlal sonucunda haberle§me saglay1c1sma ihlalin yaplld1g1 y1/da gerrekle§tirilen cironun 

%10'una kadar ancak her haliikarda 1,000,000.-USD (Bir Mi/yon Amerikan Dolan)'n, a§mayan idari 

para cezasI verebilir. Ancak soz konusu yll irin top/am ciro hesaplanamazsa hesaplanabilen en son y1/,n 

cirosu esas alm,r. Haberle§me sag/ay,c,s,n,n faaliyete yeni ba§lam1§ olmas, nedeniyle bir yll, 
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doldurmam,� olmas1 halinde uygulanacak idari para cezas, Kurum tarafmdan belirlenir'. hukmu 

uyannca; 

Mobisis ileti�im Ltd.'e belirlenen cirosunun %0.S'i oranrnda idari para cezasr uygulanmasrna ve konu 

cezanrn 30 Eylul 2020 tarihine kadar odenmesine, 

2. idari yaptrnma konu ihlallerin ivedilikle mevzuata uygun hale getirilmesine ve

tekrarlanmamasrna,

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 




