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Karar Tarihi : 24.2.2023 

Karar No : 2023 - K/BTHK --08.23 

KARARI 

Karar Konusu : Yerinde İnceleme ve Denetimler Sonucunda İdari Yaptırım 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. 

Aşağıda yer alan İnternet servis sağlayıcılarında mevzuat kurallarına aykırılık tespit edilmiştir. 

1. Bölgeler arası transmisyon

R.G.156 sayılı ve 28.20.2015 tarihli Telsiz Tüzüğü BİRİNCİ CETVEL (Madde 7), 

"Haberleşme sağ/ayıcılar bu Cetvelde yer alan Tablo 3'de belirtilen genişband veri iletim sistemleri 

teknik kriterleri dahilinde kullanarak erişim sistemlerini birbirleri ile irtibat/anabilir. Ancak; 

a} Hop başlangıç ve bitiş adresi aynı semt-bucak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Kodları

Tüzüğü'nde tanımlandığı şekilde} sınırları içinde olacaktır. 

b} Erişim sistemlerini birbirleri ile irtibatlamak için kullanılan sistemlerdeki antenlerin ana lobunun

azimuth düzleminde bulunan yayılım açısı otuz dereceden fazla olmayacaktır. otuz derecelik açı anten 

kazancının yarıya düştüğü (-3 dB'deki değeri} değer dikkate alınarak belirlenecektir. 

Haberleşme sağlayıcılar bu Cetvelde yer alan Tablo 3'de belirtilen genişband veri iletim sistemleri teknik 

kriterleri dahilinde kullanacak/ar ve açık alanda kurulan erişim telsiz sistemlerindeki her bir sektör 

anteni için, antenin merkezinden dik olacak şekilde en az dört metrelik güvenlik mesafesi (bu mesafe 

içerisinde yaşam alanı bulunmayacaktır.} uygulayarak telsiz cihazlarını kurup işletmek zorundadırlar." 

ve, 

Yetkilendirme, 

Madde 10(2)(A), 

Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü 

"Haberleşme sağlayıcılar, elektronik haberleşme hizmetinin sunulması veya elektronik haberleşme 

şebekesi kurulması veya işletilmesinde bireysel kullanım hakkı kapsamındaki frekans ve numara 

tahsisine ihtiyaç duymaları halinde Kurum tarafından belirlenen bildirim formu ile Kuruma başvuruda 

bulunurlar." hükümleri dikkate alınarak; 
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Royalnet Networks Ltd. hakkında, 

frekans tahsisi olmaksızın bölgeler arası transmisyon tespit edildiğinden Yasa'nın 99(2)(A)(ç) maddesi 

olan "Kurumun bir kararının ihlali" sonucunda bir önceki yılda gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun 

%0,25' i oranında idari para cezası uygulanmasına ve para cezasının en geç 14.03.2023 tarihine kadar 

ödenmesine, 

Cezaya konu ihlallerin aşağıda belirtilen kurallar uyarınca düzeltmesine; 

a) Hizmet verilen alan, bölgeler arası olduğundan kullanılacak frekanslar ve radyo link

cihazları için Kurum'a en geç 10.03.2023 tarihine kadar başvuru yaparak frekans tahsisi ve telsiz kurma 

(ruhsat) ve kullanma izni alınmasına ilişkin işlemlerin başlatılmasına; 

b) Bölgeler arası iletişim fiber ile sağlanacak ise ilgili mercilere yapılacak başvurunun

başlatıldığına ilişkin beyanın en geç 10.03.2023 tarihine kadar belgeler ile Kurum'a sunulmasına; 

c) Yukarıda a) veya b) seçeneklerinden hangisinin seçildiği fark etmeksizin her halükarda

yapılacak işlemlerin en geç 24.03.2023 tarihine kadar tamamlanarak Kuruma beyanda bulunulmasına; 

2. Abonelerin Sistemden İzlenmesi

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü Madde 6(6), 

"Haberleşme sağlayıcılar abonelik sözleşmesinde yer alan tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde 

sistemlerine aktarmakla yükümlüdürler." hükmü dikkate alınarak, 

Abonelerin işlendiği bir sistem olmaması ve bu nedenle abone bilgileri sistemlerine aktarılmadığı 

nedeni ile yerinde denetimlerde abonelerin kayıtları sistemden izlenemediğinden söz konusu mevzuat 

maddesine aykırılık oluştuğundan Yasa'nın 99{2)(A)(ç) maddesi olan "Kurumun bir kararının ihlali" ve, 

"Kurumun Bir Kararının İhlali" nedeni ile Kurul'un 2022 - K/BTHK --02.04 ve 2022 - K/BTHK -36.108 

sayılı kararları uyarınca daha önce de Yasa'nın 99(2)(A)(ç) 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" kuralndan 

hareketle, 
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High Level Software Ltd. hakkında, 

Bir önceki yılda gerçekleştirdiği yıllık toplam cirosunun %1.S'i oranında idari para cezası uygulanmasına 

ve para cezasının en geç 14.03.2023 tarihine kadar ödenmesine ve söz konusu abone bilgilerinin 

tutulmasını sağlayan bir sistem kurulması ve tüm abone bilgilerinin bu sisteme en geç 10.03.2023 

tarihine kadar aktarılarak Kurum'a beyan edilmesine; 

3. Trafik Bilgilerinin Muhafaza Edilmesi

Bilişim Suçları Yasası ile Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme 

Kurumu Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca Kurum tarafından hazırlanan ve 7 Eylül 2021 tarihli 

ve R.G 197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilişim Suçları Tüzüğü'nün Erişim 

Sağlayıcıların Trafik Bilgilerine İlişkin Yükümlülükleri yan başlıklı 9'uncu Maddesi ve yine Kurum 

tarafından hazırlanarak 22 Aralık 2021 tarihli ve R.G.276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren "Trafik Bilgisi Teknik Detay Uygulama Usullerine İlişkin Tebliğ" te belirlenen hangi bilgilerin ne 

şekilde muhafaza edileceği ve yöntemlerle ilgili olarak aşağıda yer alan şirketlerin belirtilen usullerden 

farklı olarak muhafaza etmesi nedeni ile Kurul; 

Elektronik Haberleşme Yasası'nın 99(1){8) maddesi olan "Haberleşme sağlayıcısının, bu Yasa veya bir 

genel yetkilendirme veya bireysel kullanım hakkı veya Kurumun çıkarmış olduğu herhangi bir 

yönetmelik veya karar çerçevesinde belli bir işlem yapması veya bunlardan herhangi biriyle uyumlu 

olmayan bir işlemi yapmaktan kaçınması yolunda bir talimat" hükmünden hareketle söz konusu 

şirketlere uyarı cezası verilerek en geç 24.3.2023 tarihine kadar süre verilmesi sureti ile trafik 

bilgilerinin muhafaza edilmesinde "Trafik Bilgisi Teknik Detay Uygulama Usullerine İlişkin Tebliğ"de 

belirtilen yöntem ve usullerin kullanılmasına, 

Airmax Communication Ltd. 

Alemdar Networks Ltd. 

Analiz Computer (Cesim Ltd.) 

Arınet Security&lnternet Consultancy Ltd. 

Bassam & Wael lnternet Ltd. 

Broadmax iletişim Ltd. 

Comtech Ticaret Ltd. 

Cypking Network & Communication Ltd. 

Cyprus Sky Network Global Ltd. 

Enson Net Ltd. 

Fixnet Broadband Ltd. 
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Freenet İletişim Ltd. 

Gizmoswift İnternet Ltd. 

Gold Surf lnternet Ltd. 

Haypem İletişim Ltd. 

High Level Software Ltd. 

Hypernet İnternet Ltd. 

Kıbrıs NET (Mahir Bilgisayar) (Mahir & Sons 

Ltd) 

Longnet İletişim Ltd. 

Macrogate Net Solutions Şirketi Ltd. 

Megafox İletişim Ltd. 

Netonline Bilişim Şirketi Ltd. 

Primenet İnternet Servis Sağlayıcılığı Ltd. 

Royalnet Networks Ltd. 

Skyworld Networks Ltd. 

Surface Net Ltd. 

Towernet İletişim Ltd. 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 




