
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU 

KARAR! 

Karar Tarihi : 20.10.2022 

Karar No : 2022 - K/BTHK -42.127 

Karar Konusu : Verilen Süre İçinde Bilgi Veya Belge (Bilanço) Verilmemesi Nedeni İle İdari Yaptırım 

Uygulanması 

Karar : 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın (21)(4)(A) maddesi "Tescil

edilmiş elektronik haberleşme sektöründeki haberleşme sağlayıcıları, her yıl 1 Haziran tarihine 

kadar, Gelir ve Vergi Dairesine sunulan ve yetkilendirildikleri her kapsam için ayrıştırılmış 

olarak hazırlanan yıllık cirolarını Kuruma bildirmek ve Gelir ve Vergi Dairesinin onaylanıp 

tasdik/ediği mali tablolarının bir suretini, Kuruma teslim etmek zorundadırlar." hükmü 

uyarınca istenen belgeler Kurum'a iletilmediğinden Kurul 2.9.2022 tarihli ve 2022 - K/BTHK 

-35.104 sayılı kararı uyarınca aşağıda adı geçen haberleşme sağlayıcılarına idari para cezası

uygulamıştır.

Verilen süre içinde talep edilen bilgi ve belgeler halen gönderilmediğinden; 

1. Macrogate Net Solutions Şirketi Ltd. hakkında;

Yasa'nın 99'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (C)(b) bendinde yer alan "Kurum, bilerek veya

ihmal sonucunda verilen süre içinde bilgi veya belge verilmemesi durumunda, ilgili haberleşme 

sağlayıcısına bir önceki yılda gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun %1 'ine kadar ancak her 

halükarda 1,000,000.-USD (Bir Milyon Amerikan Doları) 'nı aşmayan idari para cezası

verebilir" hükmü ve, 

Verilen süre içinde bilgi ve belge verilmemesi nedeni ile Kurul'un 2.9.2022 tarihli ve 2022 -

K/BTHK-35.104 sayılı kararı uyarınca daha önce de Yasa'nın 99(2)(C)(b) fıkrasına aykırılık 

oluştuğu ve Yasa'nın, Suçun Tekrarı yan başlıklı 103'üncü maddesinin 1 'inci fıkrası "Bu Yasa

kapsamında işlenmiş bir suçun tekrarı halinde bu Yasada yer alan cezaların üst sınırı her 

seferinde bir kat artırılarak uygulanır" kuralı içerdiğinden, 

Yasa'nın 99(2)(C)(b) maddesinde yer alan cezanın üst limitinin %2 olarak yükseltilip, bir 

önceki yıl cirosunun %0.5'i oranında idari para cezası uygulanmasına ancak bu tutarın Kurul'un 

belirlemiş olduğu minimum ceza tutarının altında kalması nedeni ile minimum bedeli 31 Ekim 
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2022 tarihine tarihine kadar ödemesine ve idari yaptırıma konu belgelerin en geç 3 l Ekim 2022 

tarihine kadar Kurum'a talep edilen şekilde teslim edilmesine, 

2. Skyworld Networks Ltd. hakkında;

Yasa'nın 99'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (C)(b) bendinde yer alan "Kurum, bilerek veya 

ihmal sonucunda verilen süre içinde bilgi veya belge verilmemesi durumunda, ilgili haberleşme 

sağlayıcısına bir önceki yılda gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun %1 'ine kadar ancak her 

halükarda 1,000,000.-USD (Bir Milyon Amerikan Dolan) 'nı aşmayan idari para cezası 

verebilir" hükmü ve,

Verilen süre içinde bilgi ve belge verilmemesi nedeni ile Kurul'un 2020-K BTHK-41.102 ve 

2.9.2022 tarihli ve 2022 - K/BTHK -35.104 sayılı kararları uyarınca daha önce de Yasa'nın 

99(2)(C)(b) fıkrasına aykırılık oluştuğu ve Yasa'nın, Suçun Tekrarı yan başlıklı 103'üncü 

maddesinin l 'inci fıkrası "Bu Yasa kapsamında işlenmiş bir suçun tekrarı halinde bu Yasada 

yer alan cezaların üst sınırı her seferinde bir kat artırılarak uygulanır" kuralı içerdiğinden,

Yasa'nın 99(2)(C)(b) maddesinde yer alan cezanın üst limitinin %4 olarak yükseltilip, bir 

önceki yıl cirosunun %0.75'i oranında idari para cezası uygulanmasına ancak bu tutarın 

Kurul'un belirlemiş olduğu minimum ceza tutarının altında kalması nedeni ile minimum bedeli 

31 Ekim 2022 tarihine tarihine kadar ödemesine ve idari yaptırıma konu belgelerin en geç 31 

Ekim 2022 tarihine kadar Kurum'a talep edilen şekilde teslim edilmesine ve, 

3. Yasa'nın 1 00'üncü maddesinde yer alan "Kurum, bu Yasanın 99 'uncu maddesinde 

belirtilen cezalara ilaveten, aşağıda belirtilen kararlarının uygulanmasını sağlamak 

için, ilgili haberleşme sağlayıcısına, söz konusu kararlara uymadığı her gün için, bu 

kararların alındığı yıldan önceki yılda gerçekleştirdiği ortalama günlük cirosunun %5 

(Yüzde Beş) 'ine kadar nisbi idari para cezası verebilir." kuralı uygulanarak,

her iki şirket için bu Kurul kararlarına uyulmaması (idari para cezasının ödeme 

yükümlülüğünün yapılmaması ve idari cezaya konu belgelerin Kurum'a sunulmaması) halinde, 

1 Kasım 2022 tarihinden başlayarak 15 Kasım 2022 tarihine kadar kararlara uyulmayan her gün 
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için önceki yılda gerçekleştirilen ortalama günlük cirosunun %5 (Yüzde Beş)'i oranında nisbi 

idari para cezası verilmesine, 

4. 16 Kasım 2022 tarihinde işbu Kurul kararlarına uyulmadığının tespiti (idari para

cezasının ödeme yükümlülüğünün yapılmaması ve idari cezaya konu belgelerin

Kunım'a sunulmaması) halinde;

a) Yasa'nın 99(l )(Ç) maddesi uyarınca her iki şirketin aşağıda yer alan kapsamlar
dahilinde İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti sunma hakkının 3 (Üç) ay süre ile
askıya alınmasına,

b) Halihazırda aboneliği devam eden abonelere Yasa uyarınca belirlenen tüm
yükümlülükler dahilinde hizmet verilmesinin devam edilmesine,

c) 3 (Üç) aylık askıya alma süresi boyunca hiçbir şekilde yeni abone alımı
yapılmamasına,

d) 3 (Üç) aylık askıya alma süresi boyunca hiçbir şekilde mevcut abonelerin
abonelik yenileme işlemi yapılmamasına,

e) 3 (Üç) aylık askıya alma süresinin sonunda işbu karara konu yükümlülüklerin
yerine getirilmediği ve/veya Yasa ve tüm ikincil düzenlemeler ile belirlenen
diğer herhangi bir yükümlülük ihlalinin tespiti halinde yetkilendirmenin iptaline
ilişkin karar alınmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 




