
 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

İşletmecinin Unvanı 

İşletmecinin 

Vergi Kimlik 

Numarası 

İşletmecinin Bilinen Adresi 

İdari Para 

Cezasının 

Dayanağı 

Borç 

Türü 
Borç Miktarı 

NUR KARMED SMS 

HABERLEŞME VE 

İLETİŞİM 

TELEKOMÜNİKASYON 

TİC. LTD. ŞTİ. 

7300394060 

Cennet Mah. Alparslan Cad.  

Bina No: 1 Daire: 7 

Küçükçekmece/İstanbul 

BTK İdari 

Yaptırımlar 

Yönetmeliği’nin 

ilgili maddeleri 

İPC 

1,14 TL 

1.137,36 TL 

1.137,36 TL 

Toplamı: 2.275,86 TL 

15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari 

Yaptırımlar Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda adı geçen 

işletmeci için idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bu itibarla; idari para cezasının ilanen tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi 

IBAN: TR26 0001 0017 4534 2772 8252 50 Online tahsilat hesabına banka şubesi aracılığıyla 

ödenmesi, ödendi makbuzunun bir örneğinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veya 

Bölge Müdürlüklerince verilen idari para cezalarına ilişkin olarak ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz 

edilmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca idari para 

cezasının iş bu tutanağın tebliğini müteakip kanun yoluna başvurulmadan önce altmış (60) gün 

içinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının 1/4’ü oranında indirim yapılacağı, peşin 

ödemenin kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, Bilgi Teknolojileri İletişim 

Kurumu’na otuz (30) gün içerisinde 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 altmış (60) gün içerisinde 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 

gönderileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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