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İletişim

Başkanlığının

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından Kurumumuza eksik
gönderildiği tespit edilen abone ve abone hareket bilgileri konusunda Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönerge’nin
19’uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 14.02.2008 tarihli ve 2008/İK-14/127 sayılı Kurul
Kararı kapsamında yapılan çalışma ile ilgili olarak, Elektronik Haberleşme Sektörüne
İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı
19’uncu maddesinin birinci fıkrası, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından
İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler
Hakkında Yönetmelik’in “Bilgi ve Belgelerin Süresi İçinde Verilmemesi” başlıklı 6’ncı
ve 32’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde,
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin “İşletmecinin
hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan;
“a) Kuruma bilgi ve belge verilmesi: İşletmeci, Kurum tarafından yetkilendirmesi
kapsamında istenen veya düzenli olarak gönderilmesi talep edilen bilgi, belge ve
veriyi doğru ve eksiksiz olarak Kurumca istenen süre içerisinde vermekle
yükümlüdür…”
“u) … İşletmeciler, 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen
düzenlemelerle ilgili olarak, tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere; ilgili
mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi, belge ve veriyi kurum tarafından belirlenecek
usul, esas ve standartlarda eksiksiz ve zamanında kanunen yetkili mercie teslim
etmekle, her türlü sistemin işletilmesi bakımından, altyapı kullanımının sağlanması ile
söz konusu sistemlerin çalışır vaziyette tutulması için gerekli donanım, yazılım,
bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbiri almakla ve bunları etkileyen
donanım, yazılım, altyapı ve şebekeye ilişkin değişiklikleri Kurum onayını alarak
yapmakla yükümlüdürler.”
hükümlerine aykırı olarak, 232.530 adet abone verisine Abone ve Abone Hareket
bilgilerinde yer vermediği ve yaklaşık 500 bin abone verisini Kurumumuza iletmediği
tespit edilen Türk Telekom hakkında, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından
İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler
Hakkında Yönetmelik’in “Bilgi ve Belgelerin Süresi İçinde Verilmemesi” başlıklı 6’ncı
maddesinde yer alan;
“Yetki Belgesi ve mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve belgelerin Kuruma veya
mevzuat ve sözleşmenin yetkili kıldığı ya da Kurum tarafından yetkili kılınan diğer
makamlara yetki belgesi ve mevzuatta öngörülen ya da Kurum tarafından belirtilen
süre içinde verilmemesi ya da Kurum tarafından ilgili işletmeciden talep edilen diğer
her türlü bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi durumunda işletmecinin bir
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önceki takvim yılındaki cirosunun %1’ine (yüzdebir) kadar idari para cezası
uygulanır.”
hükmü ve aynı Yönetmeliğin 32’nci maddesi çerçevesinde, 2011 yılı net satış
tutarının (7.374.599.666,22 ¨) % 0,003 (yüzbinde üç)ü oranında idari para cezası
uygulanması hususuna karar verilmiştir.
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