
Karar Tarihi 

Karar No 

BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

: 27.11.2020 

: 2020 - K/BTHK -43.107 

Karar Konusu : Verilen Silrede Bilgi Veya Beige Verilmemesi (Bireysel Kullamm Hakkma Tabi 

Olmayan Frekans Bantlarmda tah�an Telsizlere ili�kin Bilgilerin Gonderilmemesi) Nedeniyle Yaptmm 

Uygulanmas1 

Karar : 6/2012 sayrlr Elektronik Haberle�me Yasasr'nrn 62'nci maddesi uyannca hazirlarnp 

28.10.2015 tarihinde 688 say1lr Resmi Gazete'de yayrnlarnp yOrOrluge giren Telsiz TOzOgO'nOn "izin 

Gerekmeyen Haller" yan ba�lrklr 7(1) frkras1 " ....... e/ektronik haberle�me hizmetlerinin sunulmas, 

amac,y/a bu madde kapsammdaki te/sizlerin Kamusa/ Haberle�me Saglay1c1/ar taraftndan kullanilmas, 

halinde; ilgili Kamusal Haber/e�me Saglay,c,!ar kullanimlarmda bulundurduk/ar, bireysel kul/an,m 

hakkma tabi o/mayan frekans bandlarmda ral,�an telsizler ile ilgili bilgi/eri siteden yay,mlanan bildirim 

formunu doldurarak iir ayhk periyodlarla Kurum'a bildirimde bulunurlar" hOkmO uyarrnca istenen 

bilgiler, Alemdar Networks Ltd. tarafrndan, mOteaddit defa ve son olarak da Kurumun 6 Kasrm 2020 

tarih ve BTH.0.00-012/03-20/E.1941 sayrlr yaz1s1 ile talep edilmi� olmasrna kar�rn Kurum'a iletilmemi� 

ve belirtilen TOzOk maddesine aykrnlrk olu�mu�tur. Kurul, 2020 - K/BTHK -41.102 say1 ve 13.11.2020 

tarihli karan ile Alemdar Networks Ltd.'e, Yasa'nrn 99'uncu maddesinin 2'nci frkrasrnrn (C) {b) bendinde 

yer alan " Kurum, bilerek veya ihmal sonucunda verilen siire irinde bi/gi veya beige verilmemesi 

durumunda, ilgili haberle�me sag/ay1c1sma bir onceki y1/da gerrekle�tirdigi y1//1k top/am cirosunun 

%1 'ine kadar ancak herhaliikarda 1,000,000.-USD (Bir Mi/yon Amerikan Do/ar,)'n, a�mayan idari para 

cezas, verebilir" hOkmO uyannca bir onceki yrl cirosunun %0.125'i oranrnda idari para cezasr 

uygulanmasrna ve konu para cezasrnrn 23 Kas1m 2020 tarihine kadar odenmesine ve idari yaptinma 

konu belgenin en ge� 23 Kas1m 2020 tarihine kadar Kuruma talep edilen �ekilde teslim edilmesi i�in 

idari yaptrnm uygulamr�tir. 

Alemdar Networks Ltd., yukanda belirtilen para cezasrn1 odemi� anacak verilen sOrede talep edilen bilgi 

ve belgeleri Kuruma teslim etmemi�tir. Bu nedenle Yasa'nrn 99'uncu maddesinin 2'nci f1krasrnrn (C) (b) 

frkrasrna yeniden aykrnlrk olu�mu�tur. Yasa'nrn, Su�un Tekran yan ba�lrklr 103'0nc0 maddesinin (l)'inci 

f1kras1 ise "Bu Vasa kapsamrnda i�lenmi� bir su�un tekran halinde bu Yasa'da yer a Ian cezalann Ost srnrn 

her seferinde bir kat arttrnlarak uygulanrr" dendiginden, Alemdar Networks Ltd.'e Yasa'nrn 99'uncu 

maddesinin 2'nci frkrasrnrn (C) (b) bendinde yer alan "Kurum, bilerek veya ihmal sonucunda verilen 

siire irinde bilgi veya beige verilmemesi durumunda, ilgili haberle�me saglay1c1S1na bir onceki y,lda 

gerrekle�tirdigi y1//1k top/am cirosunun %1'ine kadar ancak herha/iikarda 1,000,000.-USD (Bir Mi/yon 
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Amerikan Do/ar,)'n, a�mayan idari para cezas, verebilir" hOkmOnde yer alan cezanin Ost limitinin %2 

olarak yi.ikseltilip, bir 6nceki y1I cirosunun %0.375'i oraninda idari para cezas1 uygulanmasina ve konu 

para cezasinin 7 Arahk 2020 tarihine kadar 6denmesine ve idari yaptinma konu belgenin en ge� 7 Arahk 

2020 tarihine kadar Kuruma talep edilen �ekilde teslim edilmesine 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 

EK: Kurum'un 6 Kas1m 2020 tarih ve BTH.0.00-012/03-20/E.1941 say1li yaz1s1 

iMZA SAYFASI 




