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Karar Konusu : Genel Yetkilendirme Uyarmca idari Yaptmm Uygulanmas1 

Karar : 6/2012 say1h Elektronik Haberle�me Yasas1 uyannca hamlanarak 09 May1s 2014 

tarihli ve 111 say1h Resmi Gazete'de yaymlanarak yururluge giren Yetkilendirme, Numaraland1rma ve 

Spektrum Tuzugu'nun; 

"Genel Yetkilendirmeye ili�kin Yukumlulukler" yan ba�hkh 20(9) Maddesinde " .. Haberle$me 

saglay,c,Jormm gene/ yetkilendirme kapsammda bildirimde bulunurken verecegi bilgiler: Elektronik 

haberle$me hizmeti ve/veya $ebekesinin detay/ar,, teknik ozellikleri, hizmet veya $ebekenin saglanacag, 

veya kurulacag, cografi bo/geye ili$kin bilgi ve beige/er gonderirler. Bu bilgi ve beige/er ile birlikte 

haberle$me saglay1cm1n unvan,, $irket tescil belgeleri, ikametgah adresi varsa merkez ve $Ube/erinin 

adres/erine ili$kin bilgileri, Kurum huzurunda idare ve temsile yetkili ki�ilerin yer a/d1g1 imza ornekleri 

Kuruma gonderilir." hukmu ve; 

"Degi�iklikler" yan ba�hkh 29'uncu Maddesinde "Haberle�me saglay1c1, gene/ yetkilendirme bildirimi 

ve/veya bireysel kul/an,m hakk1 ba�vurusu s,rasmda Kuruma bildirdigi veya teslim ettigi bilgi veya 

belgelerde herhangi bir degi�iklik a/mas, durumunda, degi�ikligin yap1/d1g1 tarihten ba�layarak en faz/a 

otuz gun irerisinde de(Ji$iklikle ilgili bilgi ve beige/er Kurum'a gonderilir." hukmu yer almaktad1r. 

Gizmoswift internet Ltd'in muteaddit defalar Bildirim kapsam1nda Kurum'a ilettigi adrese gonderilen 

belgelerin ofisin surekli kapah olmas1 nedeni ile teslim edilemediginden ve yine bildirim kapsammda 

�irketin internet adresi olarak beyan edilen www.gizmoswift.com sitesinin bo� bir sayfa olarak yer 

ald1gmdan her iki konu Yetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum Tuzugu'nun 29'uncu maddesine 

ve internet adresinden mevzuat uyannca yay1mlanmakla yukumlu oldugu bilgiler payla�1lmad1gmdan 

dolay1 ek olarak Abone ve Tuketici Haklan Tuzugu'ne ayk1nhk te�kil etmektedir. 

Gizmoswift internet Ltd hakkmda, Yasa'nm 99'uncu maddesinin l'inci f1krasmm (B) bendinde yer alan 

"Haberle�me saglay1c1smm, bu Yasa veya bir gene/ yetkilendirme veya bireyse/ kul/an,m hakk, veyo 

Kurumun pkorm,� o/dugu herhangi bir yonetmelik veya karar rerrevesinde be/Ii bir i�lem yapmas, veyo 

bunlardan herhangi biriy/e uyumlu olmayan bir i�lemi yopmakton kapnmas, yolunda bir tolimat" 

hukmu uyannca Yetkilendirme, Numaraland1rma ve Spektrum Tuzugu'nun 20(9) Maddesinde 

belirtilen �ekilde bir adres beyan etmesi ve �irkete ait internet adresinden asgari olarak ileti�im 

bilgilerini, �agn merkezi numaras1ni, guncel abonelik sozle�mesi ornegi, sundugu tarife ve 

kampanyalan ve bunlann Ocretleri ile kimlerin yararlanabilecegini bilgilerinin payla�1lmas1ni ve tum bu 

yukumlulukleri en ge� 20 Arahk 2020 tarihine kadar tamamlayarak Kuruma bilgi verilmesine, 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 

EK: Gizmoswift internet hakkmdaki soz konusu ihlallerle ilgili rapor 
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