BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU
KARARI
Karar Tarihi

: 15.7.2022

Karar No

: 2022 - K/BTHK -29.84

Karar Konusu
Hakkında"

: "Frekans Tahsisi İçeren Bireysel Kullanım Hakkı ile İlgili Yükümlülüklerin İhlali

: Kurum tarafından, Telsiz Tüzüğü'nün 16. maddesinin (6)'ncı fıkrası olan
"Kurum şikayetler dışında telsiz kurma (ruhsat) ve kullanma izni verilen telsiz sistemlerini her
zaman ve görülen ihtiyaç üzerine denetleyebilir. Kurum denetimlerde telsiz ruhsatında verilen
teknik bilgilere göre telsiz sisteminin kurulup kurulmadığını ve telsiz kurma (ruhsat) ve
kullanma izninde belirtilen teknik bilgilere göre işletilip işletilmediğini kontrol eder." kuralı
uyarınca 15.06.2022 tarihinde yapılan denetimler sonucunda hazırlanan ve ekte bulunan
raporda belirtilen, Çağnet Communication Ltd.'e ait HSFT-RL-516 numaralı RL sisteminin
(hopunun) 35 11 29, 72 N 33 22 2.78 E koordinatında bulunan RL alıcı-verici cihazının tek yönlü
olarak, 18525 MHz merkez frekansında 56 MHz bant genişliği ile aktif olduğu tespit edilmiştir.
Karar

1. Frekans ruhsatı ve telsiz kurma(ruhsat) ve işletme izni Çağnet Communication Ltd.'e ait
olan ancak 2022 yılı kullanım ücretinin ödenmemesi nedeni ile telsiz kurma (ruhsat) ve
işletme ve frekans tahsis ve kullanma izni iptal edildiği;
2. İşbu kararda belirtilen denetimden sonra 22 Haziran 2022 tarihli ve E.995 sayılı resmi yazı
ile Çağnet Communication Ltd'e RL cihazlarının mutlak suretle ortama yayılım yapmaması
ve derhal antenlerle birlikte sökülmesi gerekliliği iletilmesine ve 24 Haziran 2022'e kadar
Kurum'a yazılı bilgi verilmesi talep edilmesine rağmen dönüş alınmaması;
3. İhlale konu RL alıcı-verici cihazının tek yönlü olarak, 18525 MHz merkez frekansında 56
MHz bant genişliği ile aktif olduğu ve esasında herhangi bir kullanım olmaması
nedenlerinden hareketle;
Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü'nün Bireysel Kullanım Hakkı Tahsisi yan
başlıklı 10. Maddesinin (2)(8) fıkrası "Bireysel kullanım hakkı kapsamındaki frekans ve
numaralar; Kurum tarafından bireysel kullanım hakkı tahsis edilmeden kullanılamazlar. " ve
Frekans Tahsisi İçeren Bireysel Kullanım Hakkı ile İlgili Yükümlülükler yan başlıklı 21.
Maddesi'nin (l)'inci, {2)'nci ve (3)'üncü fıkraları " (1) Frekans kullanım hakları verilmiş olan
şebeke veya teknoloji tipi veya hizmetin belirlenmesi: Haberleşme sağlayıcılar kendilerine
tahsis edilen frekansları, ayrıca belirtilmesi halinde; Ulusal Frekans Planı'nda veya Kurum
tarafından belirlenen doğrultuda, belirtilen şebeke veya teknoloji tipi veya hizmet ile sınırlı
olarak kullanmakla yükümlüdürler.
(2) Frekansların etkili ve verimli kullanımı: Haberleşme sağlayıcılar kendilerine tahsis edilen
frekansları, herhangi bir enterferansa sebebiyet vermeden, Frekans Planı, Kurum
düzenlemeleri ve politika/arı doğrultusunda kullanmakla yükümlüdürler.
Sayfa 11

Karar Tarihi
Karar No
Karar Konusu
Hakkında"

: ıs. 7 .2022
: 2022 - K/BTHK -29.84
: "Frekans Tahsisi İçeren Bireysel Kullanım Hakkı ile İlgili Yükümlülüklerin İhlali

(3) Enterferansın önlenmesi ve toplumun elektromanyetik alanlara maruz kalmasının
sınırlanması için gereken teknik ve operasyonel şartlar: Haberleşme sağlayıcılar, kendilerine
tahsis edilen frekansları, bu Tüzük ile belirlenen kurallar uyarınca ve Kurum'un telsiz kurulumu
ve kullanımı ile ilgili düzenlemeleriyle uyumlu bir biçimde kullanmakla yükümlüdürler."
hükümlerine aykırılık teşkil ettiği dikkate alınarak;
Çağnet Communication Ltd. hakkında;
Kurum tarafından idari suç işlemiş haberleşme sağlayıcılara uygulanacak cezaları içeren ve
Yasa'nın 99'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının '(A)(b) Telsiz frekansı bireysel kullanım hakkı
şartlarının ihlali sonucunda haberleşme sağlayıcısına ihlalin yapıldığı yılda gerçekleştirilen
cironun %10'una kadar ancak her halükarda 1,000,000.-USD {Bir Milyon Amerikan Doları)'nı
aşmayan idari para cezası verebilir. Ancak söz konusu yıl için toplam ciro hesaplanamazsa
hesap/anabilen en son yılın cirosu esas alınır. Haberleşme sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış
olması nedeniyle bir yılı doldurmamış olması halinde uygulanacak idari para cezası Kurum
tarafından belirlenir.' hükmü uyarınca ve ihlalin gerçekleşmesindeki etkinin asgari seviyede
olmasına karşın ihlalin ivedilikle giderilerek Kurum'a bilgi verilmemesi dikkate alınarak;
Çağnet Communication Ltd.'e ait en son yıl olan 2021 yılı İnternet Servis Sağlayıcılığı cirosunun
%0.18'i oranında idari para cezası uygulanmasına ve konu cezanın 15 Ağustos 2022 tarihine
kadar ödenmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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