
 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No 
İşletmecinin 

Bilinen Adresi 
Kanuni 

Dayanağı 
Borç 
Türü 

Borç Tutarı (TL) 

İntercom 
İletişim San. ve 

Tic. A.Ş. 

Hocapaşa 
Vergi Dairesi 
4650496465 

Hobyar Mahallesi 
Emirler Hanı 

Sokak Çelik İşhanı 
No: 3/101 Sirkeci 
Fatih/İSTANBUL 

4703 sayılı 
Kanunun 5 

inci maddesi 
ile 12 nci 
maddesi; 

5809 sayılı 
EHK 53 ve 

60 ıncı 
maddesi 

İdari 
Para 

Cezası 

7.342,00 TL 
(yedibinüçyüzkırkiki

Türk Lirası) 

İntercom İletişim San. ve Tic. A.Ş.’nin (Şirket) 4703 sayılı Kanun uyarınca üreticisi 
olduğu HTC marka ONE S9 (2PRG200) model mobil telefon cihazlarına ait teknik belgelerin 15 
gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi 23/03/2017 tarihli ve 
26808001-352.01/18032 sayılı yazı ile talep edilmiştir. Ancak söz konusu şirket tarafından, bahsi 
geçen yazıda istenilen bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.  

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 
Kanun’un 5’inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı davranılması sebebi ile Şirket hakkında 
aynı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezasının 
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla 
Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) ile 3.671 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir kat artırılması sonucunda, 7.342 TL idari para 
cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 31/12/2019 tarihli ve 2019/İK-
TED/325 sayılı Kararı ile karar verilmiştir.  

Bu itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi 
Teknolojileri İletişim Kurumu’nun Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube IBAN 
No: TR26 0001 0017 4534 2772 8252 50 nolu online tahsilat hesabına ödenmesi, ödendi 
makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na ibraz edilmesi, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca idari para cezasının işbu tutanağın tebliğini 
müteakip 60 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü oranında indirim 
yapılacağı, peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu’na 30 gün içerisinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde 
dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabileceği, taksitle ödemenin kabulü halinde 
taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının 
muaccel hale geleceği, bu idari para cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdarî 
Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde iptal 
davası açılabileceği, dava açılması halinde ise yürütmenin durdurulması veya iptal kararı 
bulunmadığı sürece idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesine gönderileceği, bu bildirimle ilgili vergi dairesine 
yapılan ödemenin de ödendi makbuzunun bir örneğinin Kurumumuza ibrazı gerektiği hususu 
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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