
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 24.2.2023 

Karar No : 2023 - K/BTHK -08.22 

Karar Konusu : Netpoint Networks Ltd.'e İdari Yaptırımlar Uygulanması 

Karar : Kurum tarafından İnternet Servis Sağlayıcı (ISS) olarak yetkilendirilmiş haberleşme 

sağlayıcılara, 29 Kasım 2022 tarihinden başlanmak sureti ile kayıtlı adresleri ziyaret edilerek EK'te 

bulunan "Yerinde İzleme/Denetleme Tutanak Formu" kapsamında yerinde denetimler yapılmıştır. 

Yasa'nın 28'inci Maddesi uyarınca hazırlanan 'Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Bilgi 

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

Tüzüğü'nün İzleme ve Denetim yan başlıklı 14'üncü Maddesi; 

"Denetçiler, denetime tabi olanlar veya tesisleri nezdinde, her türlü evrak ve emtianın, elektronik 

ortamdaki bilgilerin, elektronik haberleşme alt yapısının, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarının 

incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli 

tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. ve, 

Denetime tabi tutulanlar, denetçilere her türlü kolaylığı göstermek, yukarıda (S}'inci fıkrada 

belirtilen konularla ilgili taleplerini Kurul tarafından belirlenen süre içinde yerine getirmek, cihaz, 

sistem, yazılım ve donanımları denetlemeye açık tutmak, denetim için gerekli alt yapıyı temin etmek 

ve çalışır vaziyette tutmak için gerekli önlemleri almak zorundadır. ve, 

Bu madde kurallarına aykırı davrananlara Yasa ile belirlenen idari ceza ve/veya cezalar uygulanır." 

hükümlerini içermektedir. 

16 Şubat 2023 tarihinde yetkili denetçilerin Netpoint Networks Ltd.'in kayıtlı adresinde hazır 

bulunmalarına ve yerinde denetim yapılacağı bilgisi denetime tabi olanın Kurum'a "Bildirim Formu" 

kapsamında ilettiği "Kurum tarafından şirketiniz yetkilisine ulaşmak için kullanılacak numara" 

aranarak şirketin bilgisine önceden getirilmesine karşın belirtilen adreste ofis bulunmaması nedeni 

ile yerinde izleme ve denetim faaliyeti yapılamamıştır. 

Yukarıda belirtilenler uyarınca, yerinde inceleme yapılması amacı ile hazır bulunulmadığından 

Yasa'nın 99(2)(C)(c ) maddesine aykırılık olduğundan ve, 

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanarak 09 Mayıs 2014 tarihli ve 111 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum 

Tüzüğü'nün; 

"Genel Yetkilendirmeye İlişkin Yükümlülükler" yan başlıklı 20(9) Maddesinde " .. Haberleşme 

sağlayıcılarının genel yetkilendirme kapsamında bildirimde bulunurken vereceği bilgiler: Elektronik 

haberleşme hizmeti ve/veya şebekesinin detayları, teknik özellikleri, hizmet veya şebekenin 
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sağlanacağı veya kurulacağı coğrafi bölgeye ilişkin bilgi ve belgeler gönderirler. Bu bilgi ve belgeler 

ile birlikte haberleşme sağlayıcının unvanı, şirket tescil belgeleri, ikametgôh adresi varsa merkez ve 

şubelerinin adreslerine ilişkin bilgileri, Kurum huzurunda idare ve temsile yetkili kişilerin yer aldığı imza 

örnekleri Kuruma gönderilir. 11 hükmü ve; 

"Değişiklikler" yan başlıklı 29'uncu Maddesinde "Haberleşme sağlayıcı, genel yetkilendirme bildirimi 

ve/veya bireysel kullanım hakkı başvurusu sırasında Kuruma bildirdiği veya teslim ettiği bilgi veya 

belgelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin yapıldığı tarihten başlayarak en 

fazla otuz gün içerisinde değişiklikle ilgili bilgi ve belgeler Kurum'a gönderilir." hükmü yer almaktadır. 

Netpoint Networks Ltd'in Bildirim Formu kapsamında Kurum'a ilettiği adreste böyle bir şirket 

bulunmadığı ayrıca bahsi geçen şirket tarafından Kurum'a adres değişiklik hakkında bir belge de 

iletmediğinden Yasa'nın 99(2)(A)(ç) maddesine aykırılık olduğundan; 

Netpoint Networks Ltd. hakkında, 

• Yasa'nın 99(2)(C)(c) maddesi uyarınca bir önceki yılda gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun

%0,S'i oranında idari para cezası uygulanmasına ve bu cezayı 10 Mart 2023 tarihine kadar

ödemesine;

• 10 Mart 2023 tarihine kadar Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü'nün 20(9)

Maddesinde belirtilen şekilde bir adres beyan etmesi veya;

• Kurum kayıtlarında yer alan kayıtlı adresteki ofisinin hizmet sunmaya hazır hale getirilmesine

ve tüm bu yükümlülükleri en geç 10 Mart 2023 tarihine kadar tamamlayarak Kurum'a bilgi

verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 




